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 بسم اهلل اّلرحمن الّرحیم

 مقدّمه

 کران، خداوند یکتا را که ما را هستی بخشید و از نعمت تعقّل و خِرد برخوردار ساخت.حمد و سپاس بی
سةارر  و  کةه همةواره در راه اةدالت    و ائمّة  اههةار  ویژه رسول گرامی اسالمدرود بر انبیاء بزرگ الهی، به

گزار ، آموختند و کوشیدند. حق

بخشی در ارص  اجتماع است. هر یک از حقوق، سرآمد الومی است که رسالت اصلی آنها برقرار  ادالت و انتظام
ا  در کسوت دادرس، به فصل گردند؛ ادّهدار میا  از این رسالت را به شکلی اهدهمحصِّلین این رشته سرانجام، گوشه

آیند و گروهی مشاورت و معاضدت قضایی را به ل مردم برمیپردازند؛ سلکی دیگر در مقام ثبت سجل و احواخصومت می
 پیمایند:گیرند. در این میان نیز برخی راه وکالت از افراد ملّت را میاهده می

بین آحاد جامعه، نقّادان و بعضاً دانان که تا حدّ  نیز زیر ذرّهیکی از اقشار برجسته در میان مردم و بلکه حقوق
ها  خواسته یا ناخواست  فرایند دادرسی که وخم هستند؛ ایشان، به ماابه مرشد  بابصیرت، در پی مغرضان قرار دارد، وکال

کشند. النّاس گردد، به دفاع از آن پرداخته و از این حیث رسالت شریفی را به دوش میممکن است منجر به تضییع حقوق
کمی از بیند، ایستادگی نماید و این مهم نیز دستمی« ناحق»، دفاع کند و در برابر آنچه «حق»بنا بر آن است که وکیل، از 

 قضاوت در مورد سرنوشت هر داوا ندارد. این است که پدر مرحوم الم حقوق، حضرت استاد دکتر امیرناصر کاتوزیان
  که باید با هرح دااو  نو و ارائ وکیل دادگستر  است ،قاضی کار بسیار دشوار  در پیش دارد و این»فرمایند: می

 «.است ادالت فرشت  بال دو از یکی دادگستر  وکیل بنابراین کند؛ هدایت را او جدید قوانین

از سو  دیگر: با رشد جمعیت و وضعیت خاصّ جامع  امروز که نیاز به اشتغال، غوغایی به راه انداخته است، به جا  
-به این شغل، بیشتر به ماابه موقعیتی مناسب برا  اشتغال و درآمدزایی نگریسته می آن نگاه آرمانی به حرف  وکالت، اکنون

 شود. 

در هر حال، از هر جنبه که به قضیه بنگریم، امروزه این حرفه، جایگاهی حسّاس و مهم در جامع  ما یافته و همواره 
« کارآموز وکالت»امکان جذب آنها تحت انوان اند، بسیار بیش از ظرفیتی است که تعداد داوهلبینی که برا  آن صف کشیده

ا  با گذرگاهی تنگ در مسیر اشتغالِ به این حرفه، در برابر داوهلبان وجود دارد؛ بالتّبع، آزمون وکالت نیز همچون دروازه
آنان  الحیل از آن گذرگاه ابور کرده و ادّة جمهورآن قرار گرفته و هر ساله از آن همه داوهلب، گروهی به هر لطائف

 مانند.بازمی

ا  برا  دیگران بدیل به وکالت و تالش برا  ابور از آزمون آن، خود، راه اااشهجالب آنکه همین نیاز و شوق بی

-دوره»گفت  خودشان: گون و فریبا به آنچه بهاکنون بسیار  از مؤسّسات و مدرّسین، در قالب اناوین گونهگشوده است: هم

 بینند.است، اشتغال داشته و از این راه، سودها  سرشار و کالنی تدارک می« کالتها  آمادگی برا  آزمون و
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در هر حال، اینکه این روشِ گزینشِ وکیل، نکوهیده یا ستوده است، بحث ما نیست. آنچه در این نوشتار در پیِ آن 
 هستیم آشنایی با این نبرد حقوقی و بهترین شیوه برا  مقابله و پیروز  در آن است. 

گردد. سبک سوارت این آزمون تا حدّ آزمون وکالت، یک آزمون شغلی بوده که برا  اقشار حقوقی جامعه برگزار می
ها  دانشگاهی )ارشد و دکتر ( متفاوت بوده و پاسخنام  رسمی آن گویا  جمود سخت هرّاحان آن گیر  با آزمونچشم

باره، امر  ظریف و در این« چگونگی آشنا شدن با قانون»نون و نیز باشد. از این رو آشنایی با قاها  قانونی میبر گزاره
کننده است. به هور  که ممکن است شخصی با داشتن معلومات حقوقیِ در سطح االی، به دلیل ادم آشنایی با تعیین
باشیم که یافتن ها  خاص آمادگی برا  این آزمون، در مصاف با آن با شکست مواجه گردد. بنابراین چنانچه معتقد تکنیک

 ایم.است، سخنی به گزاف نگفته« هنر»روش صحیح و مهندسی مطالعه برا  آزمون وکالت، یک 

برا  مطالعه در آزمون وکالت « روش صحیح»بدین ترتیب، در این نوشتار، قصد داریم در حدّ امکان به شناخت این 
انتخاب شده است. اما قبل از هرچیز « التکوآزمون  ایه برمطالع مديريتهنر »بپردازیم؛ به این منظور نام این پژوهش، 

نوع، دانم از ازیزانی که سابقاً در این آزمون، موفّق شده و سپس با هدف ادا  زکات الم و نیز کمکِ به همرزم می
در راستا  همان  تردید این مقاله نیزتجریبات خود را خالصانه در اختیار بنده و اماال بنده قرار دادند، قدردانی نمایم؛ بی

 اهداف وار تدوین گردیده است. 
، که حقیقتاً بخش 94اکبر غالمی، رتبه اوّل آزمون وکالت دانم به هور ویژه از جناب آقا  الیدر مقام قدردانی رزم می

. با را مدیون ایشان هستم، کمال تقدیر و تشکّر را داشته باشم 95ا  از نتیج  آزمون خویش در آزمون وکالت امده
تا آزمون( آن هم در شرایطی  95ماهه )از اواسط مرداد  3ها  جناب ایشان، اینجانب در مدّتی حدوداً ها و آموزشراهنمایی

که به تازگی از خدمت سرباز  فارغ شده بودم )و البته به پشتوان  اندوخت  المی سابق( موفق به کسب نتیج  مطلوب در 
ها  ایشان ها و راهنماییجا  این نوشتار، تأثیر کمکتجرب  خود شدم. در جا ، آن هم در نخستین 95آزمون وکالت 

 تشریح شده است.

ها و منابع دقیق و همچنین سرکار خانم شمس )از داوهلبین محترم آزمون وکالت کانون اصفهان( با معرّفی کتاب
ی و کارآموز کانون خراسان( با دورة مقطع کارشناسمناسب و همچنین دوست دیگرم: جناب آقا  هاشم احمد  )هم

سزا در سرانجامِ کار داشتند و بدین وسیله ها  بسیار مفید و موثر  که در حقّ اینجانب مبذول فرمودند سهمی بهراهنمایی
 نمایم.از هر یک از این دو بزرگوار نیز صمیمانه قدردانی می

-وکالت و کشف دقائق و ظرائف آن، اصورً هبق راهرزم به ذکر است از آنجا که بنده در مسیر مطالعه برا  آزمون 

-کارها  جناب آقا  غالمی امل نمودم، لذا در این نوشتار در هر مورد که مبحای مسکوت مانده است )مانند شیوة تست

 سايت آپاراتها و تجویزات جناب ایشان در دو کلیپ منتشره در توانید هبق توصیهزنی و زمان مناسب برا  آن و...( می
سااته تحت  5/2تر است: تر و جامعو کلیپ دیگر که مهم« تحلیل قانون»ا  تحت انوان دقیقه 25امل نمایید. )یک کلیپ 

نمایم. در واقع، بنده جهت ؛ خوانندة محترم را اکیداً به تهیّ  این دو منبع آموزشی توصیه می«(آزمون وکالت ةاورمش»انوان 

ها  مذکور تشریح شده است، در این نوشتار ذکر ننمودم و بیشتر به جلوگیر  از اِهناب، موارد  را که قبالً در کلیپ

http://www.aparat.com/a.aram/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ام. البته در یکی دو مورد جزئی مانده است، پرداخته توضیح نقاط بزنگاه و تشریح آنچه )به اقیدة خویش( همچنان مغفول
 نیز نظر  متفاوت با جناب آقا  غالمی دارم که در انتها  مقاله بیان خواهد شد.

در امر و نگارندة حقیر، هی  ادّاایی در غنا، صحیح و صواب بودن این نوشتار از هر نظر نداشته و ااجزانه از داخلینِ 
 دارد:نگاشته را نظرات خود جهت رفع ایوب و بهبود این خردهبیان نقطه خوانندگان محترم، تقاضا 

 Amin_Ghasempur@yahoo.commail: -E 
https://t.me/Amin_GhasempurTelegram:  

  

mailto:Amin_Ghasempur@yahoo.com
https://t.me/Amin_Ghasempur
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 

4 

 

 پورامین قاسم

 ـ مرکز 95وکالت   31رتبه 

 : Planنقشة مقاله ـ 

ترین فصل، فصل سوم )شیوة مطالع  منابع( بوده و نوشتار در چهار فصل، پیکربند  شده است. در بحث ما مهماین 

 امدة مباحث این نوشتار بر همین مرحله متمرکز خواهد شد. نمودار تفصیلی هرح این نوشتار به قرار زیر است:
 

 فصل اوّل ـ مراحل آمادگی برای آزمون وکالت
 مادگی علمی یا عمومی ـ آ1ـ1            
 یا اختصاصی  تکنیکیـ آمادگی 2ـ1            

 فصل دوم ـ منابع هر مرحله از آمادگی برای آزمون وکالت
 آمادگی علمی و عمومیـ منابع در مورد مرحلة 1ـ2            

 ـ درس حقوق مدنی1ـ1ـ2                  
 یـ درس آیین دادرسی مدن2ـ1ـ2                  
 ـ درس حقوق تجارت3ـ1ـ2                  
 ـ درس اصول فقه4ـ1ـ2                  
 ـ درس حقوق جزا5ـ1ـ2                  
 ـ آیین دادرسی کیفری6ـ1ـ2                  

 ـ منابع مرحلة آمادگی اختصاصی2ـ2            
 درس حقوق مدنیـ 1ـ2ـ2                  
 درس آیین دادرسی مدنیـ 2ـ2ـ2                  
 درس حقوق تجارتـ 3ـ2ـ2                  
 درس اصول فقهـ 4ـ2ـ2                  
 درس حقوق جزاـ 5ـ2ـ2                  
 ـ درس آیین دادرسی کیفری6ـ2ـ2                  

 فصل سوم ـ شیوه مطالعة منابع
 و عمومی علمیمرحلة آمادگی وة مطالعة منابع ـ شی1ـ3            
 ای برای آزمون وکالتآمادگی اختصاصی و حرفه مرحلةـ شیوة مطالعة منابع 2ـ3            

 های عام و مشترک در مورد مطالعة قوانینـ روش1ـ2ـ3                  
 بندیلـ روش نمودارکشی و جدو1ـ1ـ2ـ3                                    

 ـ تهیّة جدول و نمودار و روش آن1ـ1ـ1ـ2ـ3                                                 
 «مطمئننمودارها و جداول  مجموعة»ـ تهیّة و تدوین 2ـ1ـ1ـ2ـ3                                                 
 ـ بازنویسی از حفظ3ـ1ـ1ـ2ـ3                                                 
 بخشی در ترسیم نمودارـ سرعت4ـ1ـ1ـ2ـ3                                                 
 ـ بازنویسی ذهنی5ـ1ـ1ـ2ـ3                                                 
 بندی و نمودارنویسینی مربوط به جدولـ نکات پایا6ـ1ـ1ـ2ـ3                                                 

 ایـ روش مطالعة مقایسه2ـ1ـ2ـ3                                    
 ـ روش مطالعه بر اساس عبارات کلیدی3ـ1ـ2ـ3                                    
 پذیری و اخراج اکثرـ روش اقل4ـ1ـ2ـ3                                    

 ـ روش حسن تعلیل 5ـ1ـ2ـ3                                    
 ـ نکات اختصاصی برای برخی دروس2ـ2ـ3                  

 ـ درس آیین دادرسی مدنی1ـ2ـ2ـ3                                    
 ـ درس حقوق تجارت2ـ2ـ2ـ3                                    

 ـ درس حقوق جزا3ـ2ـ2ـ3                                    
 ـ درس دادرسی کیفری4ـ2ـ2ـ3                                    

 پیرامون مطالعه برای آزمون وکالت فصل چهارم ـ  نکات کلّی و پایانی
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 فصل اوّل ـ مراحل آمادگی برای آزمون وکالت

 آزمون وکالت در نظر گرفت:توان دو مرحله را برا  آمادگی در به هور کلّی می

 ا  یا اختصاصی )یعنی مختصّ آزمون وکالت(ة آمادگی تکنیکی یا حرفهة آمادگی المی یا امومی     بالف

 ـ آمادگی علمی یا عمومی 1ـ1

گیرد. اینکه اصالً الم حقوق را تا چه حد در مرحل  نخست، داوهلب از حیث سطح کلّی المی مورد توجّه قرار می

داند یا خیر؟ و بعد از آن، آیا واقعاً حدّاقل در حدّ یک کارشناس ست؟ اوّلیات و مسلّمات هر شاخه از حقوق را میمسلّط ا

خواهد برا  آزمون وکالت به اینکه می بدون توجهدر واقع، در این مرحله داوهلب،  )لیسانس( رشته حقوق، الم دارد؟

ی دروس کسب نماید. بدین منظور برا  هر درس باید به کتب مرجع بایست بنی  المی رزم را در برخآماده گردد، می

مرتبط با آن درس مراجعه نماید. در قسمت بعد، منابع این مرحله توضیح داده خواهد شد. رزم به ذکر است، هی کردن این 

ن است شخصی برخی مرحله، بسته به اینکه شخص، تا چه میزان نیاز المی و آمادگی ذهنی دارد، متفاوت خواهد بود. ممک

ماهه برا  و  کافی باشد؛ این امکان هم از کتبِ مرجع را قبالً در دورة ارشد، مطالعه کرده و بدین لحاظ، تدویر  یک

 وجود دارد که شخص، نیازمند شش ماه غور و تعمّق در این مرحله باشد. 

 یا اختصاصی  تکنیکیـ آمادگی 2ـ1

گیرد. اینکه آیا شنایی با نکات و ظرائف آزمون وکالت مورد توجّه قرار میدر مرحل  دوم، آمادگی داوهلب از حیث آ

رو شود؟ جنس و شیوة هرح سوارت این آزمون چگونه است؟ از کدام منابع سوال داند قرار است با چه آزمونی روبهمی

  این مرحله، در هر حال گردد؟ شیوه مطالعه برا  آزمون وکالت چگونه است؟ و... . نکت  مهم آن است که براهرح می

بیند، باید ماه زمان باید منظور گردد. پس اگر داوهلبی خود را نیازمند هی کردن مرحل  نخست )آمادگی المی( می 3حدّاقل 

 ریز  کند که سه ماه مانده به آزمون وکالت، مرحل  آمادگی امومی )المی( را هی کرده باشد.هور  برنامه

رحل  فوق، متفاوت است. برخی از داوهلبان بدون گذار از مرحل  نخست، مبادرت به مطالعه برا  هر یک از دو م

 .گو باشدتواند )تحت شرایطی و در برخی موارد( جوابکنند. این کار در مورد برخی دروس میمطالعه در مرحل  دوم می

اصورً صحیح نیست. اصول فقه نیز  آیین دادرسی مدنیهرگز، و در مورد درس  مدنیا در مورد درس امّروش مذکور 

گردد. چراکه با صِرف مطالعه به سبک درسی آموختنی )و نه حفظی( است و این شیوه در این دروس، با شکست مواجه می

رو شد؛ مگر آنکه در مورد درس توان با این دروس در آزمون وکالت روبهوکالت، بدون داشتن بنی  المی رزم، اصورً نمی

گونه که و همچون یک رایانه، به خاهر سپرده شود؛ دقیقاً همان« واو به واو»ی مدنی، متون قانونی به صورت آیین دادرس

آدمی بر نام و نام خانوادگی خویش مسلّط است. مسلّماً این شیوة یادگیر  بسیار پرزحمت بوده و نتیج  آن سطحی و گذرا 

االوه، با صَرف نیمی از آن همه ماند. بهبیش در ذهن نمی باشد. یعنی معلومات حاصل از این روش، چند صباحیمی
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توان کتب المی و مرجع را مطالعه نمود. پس منطقاً مطالع  کتب مرجع، بسیار سودمندتر از مراجعه به منابع زحمت، می

 باشد.ها  تألیفی و...( و یا حفظ کردن کورکورانه قوانین میدست دوم )مال جزوات آموزشی، تست

 

 وم ـ منابع هر مرحله از آمادگی برای آزمون وکالتفصل د

رسد مناسب به نظر می« آمادگی اختصاصی»و « آمادگی امومی»در این فصل، منابع و کتبی که برا  هر یک از مراحل 

 گردد.معرّفی می

 ـ منابع در مورد مرحلة نخست )آمادگی علمی و عمومی( : 1ـ2

 ـ درس حقوق مدنی1ـ1ـ2

آنچه بیش از همه مورد نظر و مورد توصیه است، آمادگی المی در درس حقوق مدنی است: در مورد این درس  

از پنج جلد کتب قوااد  4و  3، 2بدون تردید شخص باید پیش از مطالعه برا  آزمون وکالت، حدّاقل دو بار، مجلّدات 

د؛ )یکبار امیق و بار دوم: دوره(. جلد اوّل و جلد پنجم را مطالعه نموده باش امومی قراردادها  مرحوم دکتر کاتوزیان

 هم اگر مطالعه گردد، مسلّماً بهتر است و از بین این دو، جلد پنجم بر جلد نخست، اولویت دارد.

در مورد اشخاص و محجورین، کتاب دکتر صفایی مورد توصیه است و مطالع  کتاب نظم کنونی به تنهایی کارساز 

 نیست.

، مراجعه مستقیم به کتاب نظم کنونی بالمانع و کافی است؛ ولی چنانچه خانوادهو  اقود معیّن، شفعه، توصیدر مورد 

کند )یعنی درحدّ صفر است(، رزم است این مباحث را از دوره شخص، در همین موارد هم بسیار احساس ضعف می

  دورة کارشناسی( مطالعه نماید. 8و  7، 6، 5مقدّماتی حقوق مدنی )مدنی 

، به اقیدة بنده جزوة جناب آقا  دکتر شهباز  بسیار سلیس، روان و گویا بوده و داوهلب هر چقدر هم ارثدر مورد 

 است اما بار المی مناسبی هم دارد. ”جزوه”تواند ارث را فرابگیرد. یعنی با اینکه با ارث بیگانه باشد، با این جزوه بخوبی می

کنید به کند. اگر هم این مبحث را از کتاب نظم کنونی مطالعه میاز  کفایت مینیز جزوة دکتر شهب مبحث اموالبرا  

که آنچه در مورد منقول حکمی، غیرمنقول حکمی و تبعی و... در کتاب نظم کنونی آورده  این نکت  مهم توجه داشته باشید

 ه دکتر شهباز  را مالک قرار دهید.شود، متفاوت است و در این مورد، جزوشده، با آنچه در روال آزمون وکالت دیده می

توجّه نمایید که جزوة ارث دکتر شهبازی با جزوة متداول ایشان متفاوت است و در واقع دو جزوة جداگانه 

 هستند.

گیرد که تعداد هرح سوال از مباحث آن کمتر اما مسئولیت مدنی؛ این مورد، از آن جهت، کمتر مورد توجه قرار می

( در مورد 4مباحث این حوزه، تنها با کتاب نظم کنونی میسّر نیست. کتاب وقایع حقوقی )مدنی است. وگرنه یادگیر  
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مباحث مسئولیت مدنی مفید و رزم است. حتی برا  یادگیر  برخی مباحثِ مسئولیت مدنی ممکن است نیاز به مراجع  

مدنی آزمون  20ن( داشته باشید. )ماالً تست جلد  مسئولیت مدنی دکتر کاتوزیامورد  به مجلّدات دورة پیشرفته )دوره سه

 گویی به آن تنها با مطالع  کتاب نظم کنونی میسّر نبود.(. )مهدکودک...( تستی بود که به اقیدة بنده پاسخ 95

ا  که در مورد وقایع حقوقی باید در ذهن داشته باشید آن است که یکی از فروع این مبحث، مسئولیت در نکته

در  1395و نهایتاً  1387، 1347است. قانون بیمه اجبار  مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتور  مصوّب حوادث رانندگی 

نگاشته شده است. اما  87و یا  47بر اساس قوانین  تاریخچ  این بحث مشهود است. در حالی که کتب استاد کاتوزیان

ت و با توجّه به این که در قانون جدید نیز همانند واقعیت آن است که هی  فرقی در اصل و مبنا  بحث ایجاد نشده اس

قوانین سلَف، برا  دارندگان وسائط نقلیه، مسئولیت نوای و بدون تقصیر و بر مبنا  نظریه خطر مقرّر شده است، کتب 

ة همچنان کارگشا است. )ظاهراً در زمان حیات از ایشان سوال شده که آیا کتب مسئولیت مدنی )دور استاد کاتوزیان

فرمایید؟ که ایشان نیاز  به اصالح ندیدند و تلویحاً ( اصالح و بازنگر  می87پیشرفته( را بر اساس قانون جدید وقت )=

کند آنقدر آگاهی المی دارد که بتواند مباحث کتاب را با قوانین جدید معتقد بودند که کسی که به این کتب مراجعه می

توانید از کتاب مسئولیت مدنی دکتر صفایی )چاپ سمت( دارید می« روزبه»کتابِ تطبیق دهد.( اما به هر حال اگر وسواس 

 استفاده نمایید.

قرار دارند، هرگز نباید کار را با کتاب نظم « بسیار ضعیف»پس به هور کلّی، داوهلبینی که در درس مدنی، در حدّ 

کننده و ون دانستن اقب  داستان، این کتاب، گمراهکنونی شروع کنند. به دلیل اینکه این کتاب، اصاره و خالصه است و بد

 رود، ممکن است این کتاب را اشتباه بخواند و اشتباه بفهمد. مضر است. شخصی که بدون الم کافی به سراغ این کتاب می

ر ریز  دتوانید برا  درس حقوق مدنی وقت بگذارید و از این بابت نگران نشوید. پایهالف( هر چقدر می دو نکته:

هستید تا زمانی که کتب قوااد امومی « بسیار ضعیف»این درس در آینده نیز به کارتان خواهد آمد. ب( اگر در درس مدنی 

)ماالً اقود معیّن و...( نروید. اما مطالع  قوااد  از درس مدنیاید، سراغ هی  مبحث دیگر  قراردادها را کامل مطالعه نکرده

  جزا( بالمانع است.امومی همزمان با دروس دیگر )ماالً

 درس آیین دادرسی مدنی ـ2ـ1ـ2

-آیین دادرسی مدنی و کلّ قوانین خاص مربوط به این درس، در خوش قانونمتن تسلّط بسیار جامع و دقیق بر کلّ 

کنید، مینماید. اما حتّی اگر هم به این نتیجه قناات در این درس می 95تا  90ترین حالت شما را تقریباً حائز درصد بینانه

 باز هم مطالع  کتب مرجع برا  این درس، مورد تأکید است.

زیرا همانگونه که گفته شد، برا  رسیدن به این نتیجه از هریق مطالع  صِرف قانون، زحمت و انرژ  بسیار  مورد نیاز 

توسّط اساتید خبره، گردآور  شود، قبالً است. بسیار  از نکاتی که شما با چند بار خواندن و مقایسه کردن مواد نصیبتان می

توانید بدون صَرف وقت و انرژ  زیاد، آنها را در اختیار داشته باشید. به ویژه آنکه در کتب، المی، منطق شده و شما می

گیرید. این هرز آموزش بسیار متفاوت با ماجرا تشریح شده است و شما مواد قانونی را به همراه الّت و چراییِ آنها یاد می

  است. ن خود قانونخواند
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استاد شمس را مطالعه ننمودم، چیز  از  پیشرفتهتجرب  شخصی خودِ من، آن است که تا زمانی که سه جلد دورة 

تر از تأکید  که بر خواندن قوااد امومی قراردادها دارم( به دادرسی مدنی بدست نیاوردم. این توصیه را )البته اندکی مالیم

فهمید، به همان نیز آیین دادرسی مدنی را می بنیادینکنید با دورة نمایم. اما اگر احساس میارائه میشما داوهلب محترم نیز 

دورة بنیادین قناات کنید. )بنده، منابع مرجع را قبالً برا  آزمون ارشد خوانده بودم و در آزمون وکالت امالً از آن استفاده 

 نمودم(.

بوده، کتب دورة کامل و پیشرفته بوده است. حتّی مطالبی که به ظاهر ارتباهی  در کل، آنچه برا  بنده همواره راهگشا

 آورند... .اند. مال مطالبی که اساتید، به نحو تطبیق، از حقوق فرانسه شاهد ماال میبا آزمون وکالت نداشته

دادرسی مدنی بدین ، رکنیت دارد و رسیدن به محصَّالت «کتاب»در هر حال، در درس آیین دادرسی مدنی، خواندن 

درصدِ باقیمانده(،  10تا  5ها )یعنی همان تر از خواندن خشک قوانین است. ضمن اینکه برخی تستهریق، بسیار راحت

حتّی یکبار هم در قانون آیین « بتةّی»صرفاً از کتب المی استخراج شده و در قانون جایگاهی ندارند؛ ماالً اصطالح سوگند 

همین آزمون  27بکار رفته است؛ همچنین تست  1395آزمون وکالت  22ما در تست شماره دادرسی مدنی ذکر نشده ا

شود یا خیر و یا اینکه اگر هنگام )مهلت ااتراض ثالث( و یا این سوال معروف که آیا گزارش اصالحی، حکم شمرده می

ادم استماع( و...؛ اینها فقط در تقدیم دادخواست، خوانده در قید حیات نباشد، سرنوشت پرونده چه خواهد شد؟ )قرار 

 شود.کتب المی یافت می

البته در قسمت آمادگی اختصاصی برا  آزمون وکالت خواهم گفت که با وجود مطالع  کتاب، شما همچنان باید با متن 

 تک مواد قانون آیین دادرسی مدنی در حدّ رزم، آشنایی داشته باشید.تک

 درس حقوق تجارت ـ3ـ1ـ2

ناپذیر کار ( اجتنابالعملدر این درس در مباحث ورشکستگی و اامال تجار  )به جز درلی و حق مطالع  المی

کند. لکن فهمیدن قانون در این مورد نیز کار ، و شرکتها تسلّط بر قانون کفایت میالعملاست. اما در مباحث درلی و حقّ

 باشد.ب دکتر اسکینی میباید دقیق و موشکافانه باشد. منابع المی در این زمینه، کت

نکت  جالب توجّهی که در مورد اسناد وجود دارد آن است که اصورً این بحث، نیاز به مطالع  المی دارد اما چون 

( در امل شاهد آن هستیم مباحث اسناد تجار ، با تست اشباع و 1395بحث اسناد، حیط  محدود  دارد، اکنون )یعنی سال 

ها  مربوط به اسناد تجار  در هم  تک تستتک« فهمیدن»توانید با بررسی المی و شما میپوشش داده شده است؛ یعنی 

ها نیز خود نیاز به توضیح ها )نه فقط وکالت(، آمادگی رزم را در این زمینه کسب نمایید. اما چگونگی خواندن تستآزمون

 کوتاهی دارد که در قسمت آمادگی اختصاصی تشریح خواهم نمود.

 درس اصول فقه ـ4ـ1ـ2

درس اصول فقه به هی  وجه حفظی نیست، بلکه یادگرفتنی است. کتاب دکتر محمّد  کتاب معروف و مسلّمی است 

که جهت مطالع  المی ضرور  است. سعی کنید مباحث اصول فقه را با ماال فرابگیرید و آن ماال را به انوان سرنخی از 

ه تعریف مقدّم  وجوب و مقدّم  واجب را حفظ نمایید، به انوان ماال به خاهر کنید. ماالً به جا  آنک« حفظ»بحث مربوهه، 
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بسپارید که استطاات مالی، مقدّم  وجوب حج است و وضو مقدّم  واجب برا  نماز. )بدیهی است باید اصل بحث را 

 و حفظ کردن ماال، جهت یادآور  اصل بحث است(.« بفهمید»

به چاپ رسیده است اما باید بدانید هم  آنها تقریباً یکسان هستند. تصوّر نکنید در مورد اصول فقه، کتب المی زیاد  

آسا در ذهن شما قرار دهد. همه مباحث شبه و به هور معجزهکتابی ممکن است وجود داشته باشد که اصول فقه را یک

غرض هرّاحان تست متفاوت است. در اند که با تقریباً مشابه است. اما برخی کتب در موارد اختالفی، نظراتی ارائه داده

ام که نظرات المی دکتر شهباز  در کتاب اصول فقه، با آنچه در آزمون وکالت متداول است مغایر بوده و برخی موارد دیده

در برخی موارد نیز کتاب المی ایشان اصالً ساکت و یا بسیار مجمل است. )جالب آنکه کتاب تست ایشان برا  وکالت 

 (.مناسب است...

توانید در دستور کار خود قرار دهید. بنابراین همان کتاب اصول فقه دکتر محمد  را به انوان یک کتاب المی می

ها  فراوان است( و نیز مجلّدات اصول فقه دکتر قافی که خیز )که بسیار سلیس و روان و با ماالکتاب اصول فقه دکتر شب

ها  مناسبی باشند. اما به هور کلّی، تأکید بر آن است که فقط یک منبع را گزینهتوانند از برخی دوستان توصیه شده، نیز می

 بخوانید.

 درس حقوق جزا ـ5ـ1ـ2
را خوانده، بستگی دارد !!! زیرا سبک سوال در درس « فقط قانون»به هور کلّی درس حقوق جزا به شانس داوهلبی که 

گر بنا باشد تست به صورت کلّی و از ظاهر قانون باشد مانند آنچه تواند متفاوت باشد. در این درس اجزا سال به سال می
توان به سوال پاسخ داد؛ زیرا قانون در اغلب رخ داد، با توسّل و تسلّط به خود متن قانون به راحتی می 94در آزمون وکالت 

موضوای( کمتر حکمی رانده ها حکم کرده اما پیرامون شیوة قضاوت کردن در تشخیص مورد )امور موارد، در مورد نتیجه
 ازجرایم یک کدام مورددر  مجازات اجرا   و حکم صدور»خوانیم: می 94آزمون وکالت  84است. به انوان ماال در تست 

تا  آنها پرونده را قضاوت کرده و نتیج  هر یک را )که سه 4خود هرّاح قبالً  در این تست،« است؟ تعلیق و تعویق زیر، قابل
-هستند( در چهار گزینه به شما ارضه داشته است: معاونت در قتل امد، معاونت در اسیدپاشی و... . )سایر تستنص ماده 

 گویی هستند(.نیز به راحتی از ظاهر خود قانون قابل پاسخ 94ها  درس جزا در آزمون 

شاهد  95آزمون وکالت تر را داشته باشند )مانند آنچه در حال تصوّر کنید هرّاحان تست قصد هرح سوالی امیق
کند. به انوان ماال ممکن است به جا  تست مذکور در بار، قضاوت در بودیم( در اینجا دیگر نص قوانین کفایت نمی

ا  را تشریح کنند که نیاز به قضاوت شما داشته باشد و پرونده نیز به اهدة داوهلب قرار داده شود و در متن سوال حادثه
ر که در متن سوال آمده، معاونت است، شرکت در جرم است یا اصالً جرم نیست. )ماالً در تست شما باید بفهمید آن کا

توانست حوادث آن چهار پرونده را هم در چهار گزینه به هور مختصر تشریح کند تا شما مذکور در بار هرّاح تست می
 83یا  92ت یا خیر...(. و نیز مانند سوال مجبور شوید خودتان قضاوت کنید که آیا فالن امل، معاونت در اسیدپاشی هس

نفسهما سوارتی نظر از اختالف نظرها و ایراداتی که به کلید وارد شد( فی(؛ این دو سوال )صرف95آزمون وکالت امسال )
ت اند و این گونه قضاوت کردن نیازمند مطالع  قبلی کتب المی اسصحیح هستند اما قضاوت را به اهدة داوهلب قرار داده
 باشند.گویی میو با صِرف تسلّط به نص قوانین به سختی قابل پاسخ
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خواهد آماده گردد. زیرا سبک سوال در درس جزا سال به حال تصمیم با داوهلب است که چگونه برا  این درس می
د! اما )ماالً( در خوان بستگی دارتواند متفاوت باشد و به همین دلیل در بار ارض کردم به شانس داوهلبِ قانونسال می

درس آیین دادرسی کیفر ، سوارت هر چقدر هم دشوار هرح گردد، هرگز خارج از نص قانون )ولو قانون خاص( نخواهد 
 بود؛ حدّاکار، آن است که از مفهوم مخالف یک ماده، سوالی هرح گردد.

اختصاصی دکتر میرمحمّد  بنابراین داوهلبی که برا  درس حقوق جزا کتب جزا  امومی دکتر اردبیلی و جزا 
کند، راهی مطمئن و محکم را هی کرده و با دلگرمی، به اوامل موهومی مال شانس و احتمال، پشت صادقی را مطالعه می

 کرده است.

ا  در کتب شود پشتوانهها ذکر میها و موارد  که در تستتجرب  شخصی خود بنده آن است که بسیار  از کیس
توان )با اندکی تغییر( در کتب مرجع پیدا کرد. از این منظر هم که به قضیه نگریسته شود، ماال را می مرجع دارد. یعنی همان

هرح  94ا  که در آزمون کنم اگر سوارت به شیوهمطالع  کتب المی اساتید مفید است. اما به هر حال باز هم ارض می
خواهد تصمیم با خود داوهلب است که تا چه میزان میکند. دیگر، شده است، تدوین گردد، صِرف نصّ مواد کفایت می

 ریسک کند... .

 آیین دادرسی کیفری ـ6ـ1ـ2
ترین درس در آزمون وکالت، درس آیین دادرسی کیفر  است! این درس هیچگاه نیاز به مطالع  المی و کتاب مهربان

 ت دکتر خالقی احساس شود.مرجع ندارد و حدّاکار آن است که گاهی نیاز به مراجع  مورد  به کتاب نکا
 بنابراین در مورد این درس در مبحث آمادگی اختصاصی و تکنیکی بیشتر سخن خواهیم گفت.

 یا تکنیکی ـ منابع مرحلة آمادگی اختصاصی2ـ2

در حدّ پیشنهاد  است که بر اساس تجرب  نگارنده ارائه شده است. بنده بسیار  از  گرددذکر می توجّه: کتبی که در زیر 

اگر  شوداکیداً توصیه میاما نمایم. میکتب معروف در این مرحل  را بررسی نمودم و پس از این تجربه، موارد زیر را توصیه 

« چندمنبعی»را بخوانید و هرگز به صورت  در این مرحله، کتاب دیگر  را هم مناسب دانستید، به هرحال فقط یک منبع

  مطالعه نکنید.

 درس حقوق مدنی:ـ 1ـ2ـ2

 ة کتاب نظم کنونی مرحوم استاد کاتوزیان )در مورد مباحای که المی مطالعه نشده است(

 ة جزوة حقوق مدنی دکتر شهباز  )جزوة ارث ایشان یک جزوة مستقل است(

 ة کتاب تست دکتر شهباز 

 دادرسی مدنی: ـ درس آیین2ـ2ـ2

 ة قانون 

 ها  تألیفی ایشان(.ها  آزمونیِ این مجمواه مدّ نظر است؛ نه تستة کتاب تست جناب آقا  کمالوند )فقط تست

 ـ درس حقوق تجارت:3ـ2ـ2
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 ة قانون

 ة کتاب تست دکتر قربانی )چتر دانش(

 ـ درس اصول فقه:4ـ2ـ2

 ها  دکتر شهباز ة مجمواه تست

ها  آن کتاب ها  اصول ایناً از ماالها( کتابی را یافتید که مطمئن شدید تستگر )هبق برخی گفتهدانم؛ اما امن نمی

 گردد، همان را تهیه کنید و بخوانید...)؟( .استخراج می

 ـ درس حقوق جزا:5ـ2ـ2

 ة قانون

 زاده )مهم(ة کتاب تست تألیفی سرکار خانم دکتر شاد  اظیم

 باشند:« نشدهنسخ»)اام از وکالت، سراسر  و...( که مربوط به قوانین ها  گذشته ها  سالة کلّ تست

ها  سنوات گذشته را هبق قوانین جدید تشریح کرده، همان را تهیه در این زمینه، اگر کتابی سراغ دارید که آزمون

دکتر نورمحمّد صبر ؛  اند و برخی کتاب تست جناب آقا کنید. جناب آقا  غالمی کتاب تست قانون یار را معرّفی فرموده

ها را بررسی ها  گذشته وکالت را تجربه کردم که البته تا حدّ  اِهمال بود و شما همه تستها  آزمونخود بنده فقط تست

 کنید.

 ـ درس آیین دادرسی کیفری6ـ2ـ2

 ة قانون 

 ة کتاب نکات دکتر خالقی )فقط برا  مراجع  مورد ؛ اگر رزم شد...(

 ة تست: نیاز نیست.

 شیوه مطالعة منابع فصل سوم ـ

ا  که در هر دو مرحله مشترک است آن که: شیوة مطالع  منابع هر یک از دو مرحله، تا حدّ  متفاوت است؛ اما نکته

 تمام بگذارید و اجلّه نکنید.ترین دور مطالعه است. پس در دور اوّل، سنگدور اوّل مطالعه، همیشه مهمترین و اصلی

 منابع علمی و مرجع شیوة مطالعةـ 1ـ3

توان مطرح کرد و امدة مباحث بر رو  شیوة ها  مفصّلی نمیدر زمینه مطالع  منابع المی و کتب مرجع، توصیه

 مطالع  منابع کنکور  و قانون )مبحث بعد( متمرکز است. اما چند نکت  مسلّم در مورد مطالع  کتب مرجع شایان ذکر است:

ها و ؛ حتّی نکات مندرج در پاورقیجعی برويد، پس همة آن کتاب را بخوانید* اگر قرار شد به سراغ کتاب مر

نیز آن مطالبی که نویسندة محترم، مباحای را از حقوق فرانسه آورده و یا مطالبی را )معمورً با فونت ریزتر و متفاوت( به 
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م مطالع  کتب مرجع، ارجااات پاورقی درج کرده است. بدیهی است هنگا« برا  مطالع  بیشتر»یا « قرائت و تمرین»انوان 

 گیریم؛ مگر آنکه مبحث، بسیار مهم بوده و در این حال همچنان برایمان مبهم مانده باشد.به کتب و منابع دیگر را نادیده می

خواندن مطالبی از این دست، در روشن شدن تاریخچ  بحث و فهمیدن روح قانون به غایت تأثیرگذار و رکین است. 

شود که شما به جا  حفظ کردن آنچه کم نگیرید. همچنین خواندن کلّ کتاب مرجع موجب میین مطالب را دستهیچگاه ا

شود، مطلب را به صورت داستانی و استدرلی )الّت و معلولی( یاد بگیرید. متعاقباً این امر منجر از متن قانون برداشت می

دهد، در سایر موارد خود انجام میوحدت مالکی که ذهن شما خودبه اید، باشود که اگر در خواندن قانون نقصی داشتهمی

 ها  غریب و بیگانه برآیید.هم بتوانید از اهدة تست

 برداری کنید.* از کتب مرجع خالصه

سازد. این توصیه را استاد گیر است، اما سرمای  اظیم و بزرگی برا  آیندة شما میاین کار هرچند کمی وقت

هایی هم که بنده از کتب آیین دادرسی مدنی یا بردار فرمودند. خالصهنیز بارها به دانشجویان خود ارائه می کاتوزیان

ها  راها  ارزشمند در کورهام، همچنان به ماابه توشهقوااد امومی قراردادها در سنوات گذشته، برا  خود تدوین کرده

 آیند.المی بکار می

سوم کار را نفره هر کدام یکجمعی حل کنید. یک گروه سهتوانید با کار دستهرا هم می گیر بودن این کارمشکل وقت

کار و جنب  اتّحادتان متشتّت و پراکنده نگردد و از کار همدیگر خبر داشته « فضا  روانیِ»به اهده گیرد؛ به شرهی که 

 دهم.باشید. چراییِ لزوم این اتّحاد روانی را در نکت  بعد  توضیح می

  ايد بخوانید؛نوشته خودتانهايی را که خودتان با دست * خالصه

ا  که ها  دیگران هم خوب است و ممکن است بسیار جامع و کامل هم باشند. اما نکتهنوشتهجزوات و خالصه 

در همان خوانید ناخودآگاه یا )گروه خودتان( را می خودتانماند آن است که وقتی شما جزوة دستنویس اغلب مغفول می

گیرید و بدین ترتیب شما با دوره کردن سریع جزوه، کأنّه فضا  المی کتاب، آن زمان که در آن مستغرق بودید، قرار می

اید. بارِ روانی هر جزوه فقط برا  نویسنده یا نویسندگان آن جزوه ایجاد خوانده« امیق»کلّ کتاب مربوهه را مجدّداً به هور 

 گردد. می

توانند مفید باشند، اما به هر حال برا  شما فقط یک جزوه با ها  دیگران هم در حدّ خود میشتهنوالبته خالصه

کنند و فقط در حدّ مؤدّا  ظاهر  خود قادر به انتقال معانی برقرار نمی« روانی»ابارات سرد  هستند که با شما ارتباط 

 هستند.

 ای برای آزمون وکالتـ شیوة مطالعة منابع برای آمادگی اختصاصی و حرفه2ـ3

شود . یعنی مباحای که در ادامه ذکر میبرا  این مرحل ، شما باید حدّاقل سه ماه زمان تا آزمون وکالت داشته باشید

 قرار است ظرف حدود دو ماه و نیم به انجام برسد و در دو سه هفت  پایانی مرور گردد.
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ها  المی خودتان را به سبک آزمون وکالت آرایش ه آموختهآنچه در این هنگام شما به آن احتیاج دارید، آن است ک

سزایی دارد. اما قبل از آن، ها  گذشته در این راه، نقش بهتردید تست زدن و بررسی سوارت آزمون وکالت سالدهید. بی

روس و سپس نکات ها  مشترک در تمام دامور دیگر  نیز باید صورت گیرد که ذیالً به آن اشاره خواهم نمود. ابتدا شیوه

 شود. رزم برا  برخی دروس ذکر می

 در مورد مطالعة قوانین های عام و مشترکـ روش1ـ2ـ3

مجمواه نمودارها »ة تهیّ  و تدوین 2آن  اهمّیت ة روش تهیّ  نمودار و1گیرد: مرحله مورد بررسی قرار می 5 بحثمدر این 

 بازنویسی ذهنی؛ة 5بخشی در ترسیم نمودار ة سرات4 بازنویسی از حفظ؛ة 3 ؛«و جداول مطمئن

 ردد.گبند  و نمودارنویسی بیان میمربوط به جدول کلّینکات در پایان مبحث نیز 

 نمودار و روش آنجدول و تهیّ  ة 1ة1ة1ة2ة3

ترین کارهایی که در بحث آمادگی تکنیکی و اختصاصی باید انجام دهید، نمودار کردن ترین و ضرور یکی از مهم

نظیر غافل هستند و خود بنده نیز آگاه شدن از آن بند  نصوص قانونی است. اکار داوهلبین از این موهبت بیمواد و جدول

 دار جناب آقا  غالمی ازیز هستم.را وام

به انوان ماال، تخلّف از دستورها  دوران مراقبت تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین حبس و... هر یک 

 شوند.اثراتی دارد که بعضاً با هم اشتباه می

حال دو مستطیل زیر را با هم مقایسه کنید: مستطیل اول، فقط متن مواد قانونی مربوهه است و مستطیل دوم، جدول 

 آنها:

 

 

 

 

 

 

 

مدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات ع ـ        44ماده 
 .صادر کندحکم محکومیت یا مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه تواند برای یک بار تا نصف مدت  کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی میمی

تواند به  مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی میچنانچه محکومی که  ـ        50ماده 
ار دوم، موجب ادگاه برای بدرخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور د

 شود. الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می
شود. در  زوده میهرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اف ـ        61ماده 

، عالوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در هفتیا تعزیر تا درجه دیه د، قصاص، صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب ح
 شود. آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی میمی

دوم به مجازات  رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یکو احکام چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای  ـ        81ماده 
 گردد. شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می مورد حکم افزوده می

مجازات ی بار اول مدت به پیشنهاد قاضی اجرای احکام براصادرکننده حکم تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه مجازات چنانچه محکوم طی مدت اجرای  ـ        24ماده 
کند.  تبدیل مییا جزای نقدی درجه هفت یا هشت دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس سوم افزایش میتکمیلی مندرج در حکم را تا یک

نان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم، نسبت به تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمی تکمیلی، دادگاه میمجازات همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت 
 تکمیلی وی اقدام کند.مجازات لغو یا کاهش مدت زمان 
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برا  تدوین هر جدول، ابتدا مواد و قوانین مربوهه را 

ها و گردآور  و تجمیع کرده و ناسخ و منسوخ و مخصّص

ها  نهایی یک نویس بنویسید و سرانجام برا  دادهدر چکگیر  نهایی را خالصه، هرچه هست را اِامال کنید. سپس نتیجه

 . ا  از مواد از قلم افتاده باشدتوجّه کنید که نمودار نهایی را حتماً یکبار بیازمایید که مبادا نکتهجدول تهیّه کند. 

 

 «مطمئنمجمواه نمودارها و جداول »تهیّ  و تدوین ة 2ة1ة1ة2ة3

ام(، یکبار دهید )که در شمارة بعد ذکر کردهنویس اختصاص می  که برا  چکادر چند صفح  اوّل یا آخر دفترچه

ا  از توضیحات ضرور  هر جدول را که از ظاهر خود برا  همیشه، نمودارها و جداول را با دقّتِ تمام بنویسید و خالصه

شت نمایید تا با هربار مراجعه به جدول قابل برداشت نیست و همچنین شمارة مواد مربوط به آن جدول را در کنار آن یاددا

-هایی که در اینجا درج میآنها )جهت چک کردن نمودارها  تمرینی( توضیحات و مواد مرور شود. از صحیح بودن جدول

 کنید اهمینان حاصل کنید چون از این پس بجا  مواد، قرار است آنها را مالک قرار دهید.

 

 بازنویسی از حفظ ة3ة1ة1ة2ة3

 از حفظجداول و نمودارها و تمرین « بازنویسی»مهم است و هزاران بار باید بر رو  آن تأکید کرد،  سیارآنچه باکنون 

 60یک دفتر . باید دست به قلم ببریدبلکه  ا  ندارد؛فایده چندانها باشد. نگاه کردن و خواندن جدولمی دست خودتانو با 

-برا  این کار اختصاص دهید )بعد از یک آزمون موفّق، همةین چةک  نویسی! مشقنویس و سیاهبرگ را به انوان دفتر چک

از منةزل خةود در   کةه  تنها به این شیوه است که جدول مربوهه، دقیقاً همچون تصةویر   شود...( ها برایتان خاهره مینویس

 اده در زمةانی چنةدین مة   یکجةا  نویسی یا نموداربند ، هدف، به یاد آوردن شود. در جدولذهن دارید در ذهنتان حک می

 شونده و سردرگمی در آنها راحت شویم.همه مواد مشابه و خلطکوتاه است تا از زحمت آن

اید سعی کنید از حفظ بازنویسی کنید. هر جا که نتوانستید از حفظ به این منظور ابتدا جدولی را که تنظیم کرده

قدر که بتوانید کلّ جدول را بدون نیاز به نسخ  مطمئن نگاه کنید. مجدّداً تالش کنید. آن« نسخه مطمئن»بنویسید از رو  

 جرم اوّل تخلّف 

 عويقت 
1
 صدور     ل    /      2

 اجرا      ل     /  2 - 1 تعلیق  

 باقی          2 – 1 مآ    

1 جای   
2−

1
4 

 حبس    

1 تک   
3 

 78حج    

 دانیم که:در جدول سمت راست بنا به فرض، از قبل می

 ، لغو تعویق یا تعلیق است؛ «ل»منظور از حرف 

 جزا  نقد ؛ یاحبس «: حج»و منظور از 

 ... اختیار قاضی استممیّز هم نشانگر 

موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا  امد جرم »و منظور از جرم، 
  .است« هفت درجه

» 
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ترسیم نمایید. این کار را برا  هر جدول، تا دو روز با دقّت و آرامش انجام دهید؛ حتّی اگر فوراً آن جدول را حفظ شدید 

 باز هم تا دو روز با دقّت ادامه دهید. حتماً پس از هربار ترسیم، آن را با نسخ  مطمئن چک کنید.

 گام بازنویسی بهتر است ترتیب زیر را راایت کنید:هن

 فیه ابتدا چنین ترسیم کنید:ة ابتدا اسکلت جدول را ترسیم کنید؛ ماالً در مانحن1

   

     /  

     /  

   

   

   

 

 کنید:توانید تیترها را خالصه و کلید  انتخاب شده، تیترها را بنویسید؛ تا میبند ِ ترسیمة در استخوان2

 جرم     اوّل تخلّف     

     /  

     /  

   

   

   

 

ها را پر کنید. بهتر است اگر آن جدول به شکل امود  است، آن را به صورت ها یا ردیفة در مرحل  بعد، ستون3

 کنیم.امود  پر کنید و اگر افقی، افقی. چون جدول ما امود  است، ما هم امود  از بار به پایین پر می
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 ـ مرکز 95وکالت   31رتبه 

حفظ کنید؛ واژگانی که در «( شعار»را )مال یک « جمالت خاصی»المقدور باید ها حتّیها یا ستونبرا  پر کردن ردیف

 دهید باید هور  باشند که ذهنتان با دیدن یا خواندن آنها، بتواند فوراً کلّ ماجرا  آن بحث را به خاهر آورَد: جداول قرار می

 کنیم. از بار به پایین پر می« تعویق، تعلیق، آم جا  تک»ا )ماالً( با جمل  پس در ماال ما ستون اوّل ر

 ها  تکمیلی()آم: آزاد  مشروط؛     جا : جایگزین حبس؛     تک: مجازات

ا  که قلق دست و ذهنتان شده است پر کنید تا جدول نهایی به دست به همین ترتیب ستون دوم و سوم را با هر جمله

 آید.

گویید آن است که بجا  حفظ این همه هول و تفسیر و این ت اولین چیز  که اکنون در ذهن خود میممکن اس

کنیم. اما شما )تا اینجا  کار( هنوز از برخی نکات غافل هستید که در انتها  همین بحث ها خود مواد را حفظ میجدول

ترسیم خواهید « سه ثانیه»هر نمودار را در کمتر از  خواهم گفت. اما خالصه آنکه نهایتاً کار بجایی خواهد رسید که شما

 نمود..!!

 

 بخشی در ترسیم نمودارسراتة 4ة1ة1ة2ة3

جویی در وقت و نهایتاً جلوگیر  از هدر بخشی در ترسیم نمودار، صرفهممکن است تصوّر کنید هدف از سرات 

ست شما در جلس  آزمون، حتّی یک نمودار ترسیم رفتن وقت در آزمون اصلی باشد. اما چنین نیست؛ بلکه اصورً قرار نی

 نمایید.

بیشترِ بیشتر بر آن نمودار بوده و این کار در بخاهر سپردن هرچهبخشی به نمودارنویسی، تسلّط هرچههدف از سرات

اجب و کند. به هرحال وآن جدول موثّر است. ضمن آنکه تسریع در ترسیم نمودار، شبهات و تردیدها  بیهوده را دفع می

توانید ضرور  است که تا حدّ امکان یک نمودار را سریع رسم کنید. برا  این کار نیز فقط تمرین و تکرار رزم است. می

 ثانیه رسم کنید کافی است. 40الی  30نمودارنویسی کنید. اگر بتوانید جداول مفصّل را در  در اوقات مردة روزانه، تمرین

 بازنویسی ذهنیة 5ة1ة1ة2ة3

-ماجرا اینجا است؛ ممکن است پس از یک ماه تمرینِ هر روزه، امل بازنویسی برا  شما کمی تکرار  و خستهاصل 

کم به بازنویسی ذهنی رو  آورید. بهترین موقع هم کننده شود. بسیارخب، کمی دیگر تحمّل کنید؛ در این زمان باید کم

ها درس بخوانید و روزها گیرید شبمضان اگر روزه میروید. )در ماه روقتی است که در انتها  شب به رختخواب می

بخوابید(. یعنی از این پس، در آخر شب، بجا  بازنویسی کاغذ ، به هور ذهنی بازنویسی کنید؛ دقیقاً به همان ترتیبِ 

 بازنویسی کاغذ .

مه دهید. )شب آزمون، دیگر مانده به آزمون اداامل بازنویسیِ ذهنی را باید هر شب تکرار کنید و این کار را تا دو شب

باشید اگر  مطمئن مطمئنکار  نکنید و راحت بخوابید...(؛ اما تا آن زمان، هر جمعه به جمعه یکبار هم تمرین کاغذ  کنید. 

به خاهر »اید که نمودار را به جا  ترسیمِ ذهنی، در کسر  از ثانیه، یکجا کار به بازنویسی ذهنی برسد، آنقدر مسلّط شده
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در کجا  کیبورد قرار دارد و ابعادش چگونه است و... . به همین دلیل  Enterدانید دکم  دقیقاً همانگونه که می«. دآوریمی

مانده به آزمون، مجدّداً کلّ در چند مبحث قبلی گفته شد که هر جدول را در کمتر از سه ثانیه ترسیم خواهید نمود. دوشب

آرامش، بازنویسی کنید و با نسخ  مطمئن چک کنید تا هرگونه ایراد احتمالی رفع یکی و با دقّتِ تمام و نمودارها را یکی

ها را با کمکِ نمودارِ ذهنی زنی هم تستکشد. )در دوران تستدقیقه هول نمی 15گردد. این کار در آن زمان بیش از 

 بزنید.(

نویس نوشته و از آن ردم، خوتان در چکتوانید جدولی را که بنده در بار به انوان نمونه درج کهمین ارن شما می

پس، به فاصل  چند ساات و هر دفعه، چند بار ترسیم کنید؛ حفظ خواهید شد. ممکن است اوایل کار خطا بنویسید. ایراد  

ندارد؛ اما اشتباهات خود را با نسخ  مطمئن چک کنید و جدول را مجدّداً ترسیم نمایید. سرانجام پس از حدود ده بار 

مدّت شما سی، آن نمودار را همانند یک پازل کودکانه کامالً حفظ خواهید شد؛ تا اینجا  کار جدول به حافظ  کوتاهبازنوی

مدّت شما منتقل خواهد رفته است. اگر همین کار را یک ماه ادامه دهید )که باید هم ادامه دهید( آن جدول به حافظ  بلند

سپر  شده است، بنده امدة جداول ترسیمی را بدون تمرین  95ون وکالت شد. همین ارن که حدود یک ماه و نیم از آم

 مجدّد، به یاد دارم... .

در نهایت اگر به هر حال، در جلس  آزمون )ماالً به دلیل استرس یا هرچه( نتوانستید جدولی را در ذهن مجسّم کنید، 

ر نیاز  به آن سرات نجومی نیست؛ حال که جدول در گوش  دفترچه سوارت ترسیم کنید. در اینجا دیگ« با آرامش»آن را 

-ا  در ترسیم ننمایید؛ چون این کار استرس شما را زیاد و دقّتتان را پایین میاید، بد را بدتر نکنید و اجلهرا فراموش کرده

ول )نه خیلی کُند آورد. پس اگر به هر حال سرِ جلسه نتوانستید جزئیات جدولی را به یاد بیاورید، با آرامش و با سرات معق

ثانیه؛ که زیاد هم هست( تا مبادا با درج اشتباه جدول، تست را منفی  50و نه خیلی سریع(، آن را رسم نمایید. )حدّاکار 

 بزنید.

 سال( 18در مورد جرم حدّی و قصاصی اشخاص زیر  92ق.م.ا.  91و م.  88م.  2نمونه جدول افقی: )نمودار تبصرة 

 بالغ نابالغ

 ـ18 12تا      15 سال( 12؛ یعنی کمتر از  12منفیِ بخوانید: ) ـ12

 درک حرمت 13اختک  تتن

 ایم.تسلیم، تسلیم، نصیحت در متن مواد مورد اشاره است که بنا به فرض از قبل آنها را به خوبی مطالعه کرده«: تتن»ة منظور از 
 ماه سه از تربیت و اصالح کانون در جرم و نیز نگهدار  تکرار ادم به کتبی تعهد اخذ یا و تذکر و اخطار«: 13اختک»ة منظور از 

 سال است. یک تا
 تر است بکار ببرید. اینها فقط ماال است.توانید هر ابارتی را که برا  خودتان مأنوسة به جا  اینگونه ابارات )مال تتن( می

میزان مهریه در فرض حدوث هر یک از اوامل »، کننده به جرمتمامی مباحث مربوط به کیفیت مجازات معاون، کیفر شروع
ها  مقرّر در قانون تجارت ، نصاب«انحالل نکاح، هرکدام: قبل و بعد از نزدیکی و هرکدام: در فرض تعیین یا ادم تعیین مهریه

-مواد مربوط به سهمها  قانون تشکیالت اوقاف با قانون مدنی در مورد موارد تعذّر استفاده از مال موقوفه، ، تفاوت47یا ریحه
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ها  خودم در مورد درس جزا  بند بند  و یا نمودارکشی هستند. )اکار جدولاإلرث وارثین و... و... و...، همگی قابل جدول
 آزمون امسال بسیار مفید واقع شد.(.  91و  89امومی بود که اتفاقاً در تست 

توانید توضیحاتِ این راحتی قابل نموداربند  بوده و شما میق.م. در مورد ارث اامام و اخوال به  935ماال دیگر: ماده 
 کنید:ا ِ جناب آقا  غالمی مشاهده کنید. در زیر تصویر  از این کلیپ مشاهده میدقیقه 25نمودار را در کلیپ تصویر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :92ق.م.ا.  89و  88مواد ؛ سال 18اشخاص زیر « تعزیری»جرائم کیفیت مجازات  مثال دیگر:
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 دانیم که:بنا به فرض، از قبل می گردد(جدول، )که یک جدول نسبتاً مفصّل محسوب میاین مورد در 

 سال در کانون 1تا  ماه 3:        13ة 

 سال در کانون 3سال تا  1:         31ة 

 سال در کانون 5سال تا  2:        52ة 

  هفتهیا نگهدار  در کانون در دو روز آخر در سااات معیّن اقامت در منزل سال  5تا  ماه 3منزل/آخر هفته(: : ما)« : ما 53»ة 
 : خدمان امومی رایگان / جزا  نقد        خجة 

  سال در کانون 1تا  ماه 3تسلیم/ تسلیم/ نصیحت/ اخطار/ تذکر/ تعهدکتبی/ : 13تتن اختکة 

   92ق.م.ا.  88ماده « ث»تا « الف»= بندها                     
« جزا  نقد »یا « نگهدار  در کانون»، فقط جایگزین «روز آخر هفته نگهدار  در کانون در دو»و نیز « اقامت در منزل در سااات معیّن»ة 

و آن هم فقط برا   5تا  1، فقط در جرائم تعزیر  هاشوند )نه جایگزین سایر موارد مال خدمات امومی(؛ همچنین، این جایگزینیمی
سال با سنّ شمسی سروکار داریم و در حدّ  و قصاصی با سنّ  18)در تعزیر  زیر .هستند ' سال شمسی مُجر 18تا  15ردة سنّی 
 قمر (

بینی سال، مطلقاً کیفر یا اقدامی پیش 9اشخاص زیر « تعزیری»فهمیم در مورد جرائم میقبل این جدول با جدول مندرج در صفحة  «مقایسه»: از نکته
 بینی شده است.هایی پیش، )تحت شرایطی( اقدامات و واکنشایشان حدّی و یا قصاصینشده است اما برای جرائم 

 

 :92ق.م.ا.  89و  88مستندات قانونی: مواد 
 کند:ذ میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخادرباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می ـ88ماده 

 تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان ـالف
ل یا عدم صالحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طف تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند الف در صورت ـب

 ...نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها
 نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ـپ
 ر جرماخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرا ـت
 نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج  ـث

 ـ1تبصره 

 شود:های زیر اجراء میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتدرباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می ـ89ماده 
 درجه یک تا سه است. نگهداری در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر ـالف

 15 - 18 12 - 15 9 - 12 ـ9 *

 ما 53/  52  13 تتن - 1 (تعزیر درجة)

 ما 53/  52  13 تتن - 2

 ما 53/  52  13 تتن - 3

 ما 53/  31  13 تتن - 4

 ماخج 53/  13  13 تتن - 5

 خج 13تتن اختک تتن - 6

 ج 13تتن اختک تتن - 78
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 انونی آنها تعزیر درجه چهار است.نگهداری در کانون اصالح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات ق ـب
 5ه مجازات قانونی آنها تعزیر درجهساعت خدمات عمومی در جرائمی ک 720تا  180یال یا انجام رمیلیون  40میلیون ریال تا  10سال یا جزای نقدی از  1ماه تا  3نگهداری در کانون اصالح و تربیت از  ـپ

 است.
 ازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مج ـت
 یال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.رپرداخت جزای نقدی تا یک میلیون  ـث

 ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست. ـ1ره تبص

ه اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای )الف( تا )پ( این ماده، بدادگاه می ـ2تبصره 

حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد ،کند یا به نگهداری در کانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته 

 بند  و نمودارنویسیة نکات پایانی مربوط به جدول6ة1ة1ة2ة3

رود، گردد، بسیار دقیق و کامل باشد. بلکه آنچه از جداول و نمودارها انتظار میقرار نیست آنچه در جدول درج میة 1

ها باید مسبوق به مطالع  است تا نهایتاً ما را به پاسخ صحیح رهنمون گردند. جدول ”دهی به مسیر تفکّرجهت”ارائ  سرنخ و 

 دقیق مواد باشد.

ها و الفاظ آنها کامالً جنب  شخصی دارند؛ کلمات جداول را با ادبیات خودتان انتخاب کنید به هور  که ة جدول2

خودتان تهیه کنید و خودتان بازنویسی کنید. به همین برایتان گویا  کلّ مطالب ضرور  ماده مربوهه باشد. هر جدول را 

 ها و نمودارها از کتب نمودار ِ بازار  )مال برخی کتب دوراندیشان( بهتر است.دلیل معتقدم این جدول

گیر نیست ولی نیاز به اِشراف قبلی و تسلّط کامل به کلّ قوانین مربوط به ة تدوین نمودار و جدول اصالً وقت3

ها  نمودار ِ بازار  در تکمیل نمودارها  خود کمک بگیرید اما اینگونه نمودارها  توانید از کتابدارد. میموضوع جدول 

ها اشتباه تایپی دارند )اگر اشتباه المی نداشته گونه کتابکنید. بسیار  از این« آزماییراستی»آماده و بازار  را حتماً حتماً 

اند. معمورً به هر میزان که پا  پول و کار اقتصاد  و تجار  وسط نسوخ تدوین یافتهباشند!( و یا اینکه بر اساس قوانین م

 کند.کس به اندازة خود شما برایتان دلسوز  نمییابد. هی نیت کار نیز کاهش میباشد، به همان میزان، دلسوز  و حسن

ا  نمودارها  صحیح خود اضافه و آن را توانید آن را به مجموبه هر حال اگر نمودارها  کتابی را صحیح یافتید می

 دانم.اید ارجح میها کنید. اما باز هم بنده، نمودار  را که خودتان آن را دریافته و تدوین کردهوارد گردون  بازنویسی

گردد و شما در ة با تهیه جدول )ماالً از قسمت جزا  امومی( بسیار  از مواد از گردون  مطالعاتی شما حذف می4

کنید و نهایتاً تعداد مواد فوج از مواد را رد میمادة نخست قانون مجازات، فوج 216خواهید دید که هنگام دوره کردنِ امل 

-توانید جدولماند و این پیشرفت، مزیّتِ منحصر به فردِ نمودار و جدول است؛ پس تا میاندکی برا  مطالع  ااد  باقی می

توانید دریابید که چگونه خود را پربارتر نمایید. اکنون می« ها  مطمئنا  جدولمجمو»ها  مطمئن و منطقی تهیه کنید و 

 اند... .هفته( چندین مرتبه یک قانون را دوره کردهها  برتر آزمون، در فرصتی بسیار کوتاه، )ماالً یکبرخی از رتبه

شخصاً یک جدول تهیّه و آن را  ودتانخبند  جرائم تعزیر ( حتماً )درجه 92قانون مجازات اسالمی  19ة برا  ماده 5

ها  فراوانی از این ماده در تألیفات یا بیش از هر جدول دیگر بازنویسی و به هور دقیق و امیق حفظ کنید. )هرچند نمونه

 ها وجود دارد.(سایتوب
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بند  محکوم گردند! در هر درسی مباحث مشابه تا حدّ  وجود دارد. این موارد اگر فراوان باشند باید به کیفر جدول
وده و در این حال امکان خلط شدن را دارند باید در یک صفح  جداگانه در مقابل هم نوشته اما موارد مشابهی که معدود ب

ا  بسیار قدرتمند و چیره است. ماال: به مواد  از ق.آ.د.م. دقّت کننده و در این حال، حربهشوند. این روش، مهیّج، سرگرم
 کنید:

 
 
 

، «جلب ثالث»به ثالث به منظور تأخیر رسیدگی باشد( در فهمیم که )اگر داوا  مربوط از مقایسه این دو ماده می
 است دااو  را تفکیک کند. مکلّف، دادگاه «ورود ثالث»است دااو  را تفکیک بکند یا نکند ولی در  مخیّردادگاه 

نکت   اصالً« سراسر »ها  ا  است که شاید در هی  کتابی گفته نشده باشد و شاید از نظر مطالعه برا  آزموناین، نکته
بایست دقیقاً نکاتی از این دست را به همین سبک، می« وکالت»معتبر  تلقّی نشود؛ لکن شما در مسیر مطالعه برا  آزمون 

تواند به انوان یک تست ظریف و دشوار در آزمون وکالت مطرح ا  دریابید. همین مورد میخودتان با خواندن مقایسه
 ح تست آزمون سراسر ، دست به هرح اینگونه سوارت بزند... .گردد؛ در حالی بسیار بعید است که هرّا

ماال فوق، یک ماال ساده و در یک قانون واحد بود؛ اما موارد مشابه که باید در کنار هم مطالعه شوند بسیار فراوان و 
چندین بار مطالعه ا  ندارید جز اینکه بنشینید و قوانین را خوب خوب در همه قوانین، پراکنده هستند و شما هی  چاره

کنید و سپس به یاد آورید که در فالن جا  همین قانون یا قانون دیگر در فالن زمینه مباحث مشترکةی وجود دارد و سپس 
 آنها را گردآور  کنید. این گردآور  بسیار ارزشمند است و حدوداً دوهفته مانده به آزمون، قدر آن را خواهید فهمید.

باشد. البته این، می Wordافزار ا  بسیار به کمک شما خواهد آمد، استفاده از نرموش مقایسههایی که در ریکی از راه
تواند مباحث و لغاتی را که از نظر معنا یکسان یا کند و نمیهم  ماجرا نیست؛ چون این برنامه تنها واژگان مشابه را پیدا می

را با این برنامه «( خسارت احتمالی»و « تأمین»معنا )مانند شابه و همتوانید لغات کلید  ممشتبه هستند بیابد. اما خودتان می
دسته در یک صفحه جداگانه پرینت کنید. بدیهی است این کار، نیازمند آماده کردن فایل قوانین از جستجو و آنها را دسته

ترونیکی قوانین هم دارید. در آینده باشد. پس شما در کنار قوانینِ مکتوب که در دست دارید، حتماً نیاز به متن الکقبل می
و به هور کلّی استفاده از رایانه در مسیر مطالعه برا  آزمون وکالت، خواهم   Wordافزار باز هم از فواید بکارگیر  نرم

 گفت.

ا  و ابتکار  است: پس از چند دور مطالع  سلیقه« ها خوشه»ا ، تعریف ها  مطالعه به روش مقایسهیکی از چهره
ها را به انوان یک خوشه استخراج کرده و توانید بفهمید که در چه موارد  مشترکاتی وجود دارد؛ همانیق قوانین، میام

توان گردآور  کرد، موارد  است که می 1375هایی که در قانون تعزیرات مصوّب جداگانه بنویسید. ماالً یکی از خوشه
 پذیرد.تر انجام میسریع Wordافزار رد(. این کار با استفاده از نرممو 20شود )مرتکب به حدّاکار مجازات محکوم می

دعوای ثالث را از دعوای  ...منظور تبانی و يا تأخیر رسیدگی است ثالث به[ ورود]هرگاه دادگاه احراز نمايد که دعوای  ـ۱۳۳ماده  »
 «کند. هريک جداگانه رسیدگی می  به اصلی تفکیک نموده

دادخواست جلب را از  تواند میمنظور تأخیر رسیدگی است  جلب شخص ثالث به  . هرگاه دادگاه احراز نمايد که.. ـ۱۳9ماده »
 «.دادخواست اصلی تفکیک نموده به هريک جداگانه رسیدگی کند.
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ها جنب  اصلی و سرفصلی دارند. چنانکه گفته شود امروز ا  هستند اما برخی خوشهها بسیار فراوان و سلیقهخوشه
ا  نیست بلکه در مقایسه بند  صرفاً برا  مطالع کنم و فردا خوش  فرجام را؛ یعنی خوشهرا مطالعه می« تجدیدنظر»خوش  

در این « بند خوشه»ا  نیز نمود. به هور کلّی توان از آن، استفادة مقایسهرود اما میاصل برا  تفکیک مباحث بکار می
 نوشتار یعنی مطالع  کلّ مباحث، فرایات و صغیر و کبیر مربوط به هر سرفصل یا موضوع ابتکار .

 بند  کنید ابارتند از:اساس آنها خوشهتوانید بر برخی از موضوااتی که می
-ق.آ.د.م. می  141ها  جزایی(؛ برا  ماال در م. )بیشتر در مورد قانون« یا»و « و»* موارد تفکیک معنادار و مهم 

 خوانیم:

تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده  خوانده می»

 «.شودمی دعوای متقابل نامیده ارتباط کامل داشته باشد،  یا

ورتی ممکن است که با دعوای طرح خواسته یا درخواست درص  دعوا یا ةتغییر نحو »...خوانیم: همین قانون می 98اما در ماده 

 «.منشأ واحدی داشته باشدو شده مربوط بوده 

 ( هرح شده است: 75ق.م.ا. تعزیرات ) 571است؛ این تست از مادة  94آزمون وکالت  99، تست شمارة مثال ديگر
 است؟ جرم شرایط شده، درکدام ایران قلمرو وارد که کشورخارجی رئیس به ـ توهین99سوال 

 متقابل معاملۀ شرط و به بودن علنی درصورتالف( 
 متقابل معاملۀ شرط ب( صرفاً به
 متقابل معاملۀ شرط یا به بودن علنی ج( درصورت

 د( مطلقاً جرم است.

توانید نسخ  آمادة المال که البته این خوشه، بسیار مشهور شده است و شما می* موارد مربوط به پرداخت دیه از بیت
-مغفول می 92ق.م.ا.  471ها ماده بگیرید )البته خودتان تهیه کنید بهتر است( اما در برخی نسخه آن را از اینترنت

 حفظ کنید(.« دولت»المال است؛ البته شما با همان لفظ کلید ِ ماند )چون دولت در آن ماده، همان بیت
 * موارد انفصال از خدمت در اثر تخلّفات )در قوانین دادرسی و تعزیرات(

 )تعزیرات(« توسّط دیگر »یا « شخصاً»موارد  که مقنّن در مورد کیفیت ارتکاب جرم گفته: * 
* موارد  که چند امل مجرمانه، جرم واحد با کیفر واحد شناخته شده و یا اینکه هم  آن اَامال، جداگانه کیفردهی 

 موارد دارند.(گونه شده است؛ )در تعزیرات ة هرّاحان تست االق  خاصی به هرح سوال از این

 (توجّه ویژهآن ماده در ق.آ.د.ک. )« الف تا ثبندها  »در مقابل کاربرد  302مادة « الف تا تبندها  »* موارد کاربرد 
 * موارد مربوط به نیابت قضایی در دادرسی مدنی

 )در قوانین تجارتی(« توانداساسنامه نمی»* موارد  که 
 زم است یا صرفاً اهّالع و  رزم است )مهم ة در دادرسی کیفر (* موارد  که تأیید و موافقت دادستان ر

* موارد صدور قرار ابطال دادخواست، ردّ دادخواست یا ادم استماع و... در دادرسی مدنی )البته قرار ادم استماع 
 (355فقط یکبار در متن ق.آ.د.م. بکار رفته: م. 

 * موارد اخذ تأمین در دادرسی مدنی

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 

23 

 

 پورامین قاسم

 ـ مرکز 95وکالت   31رتبه 

-ااتراض بازپرس )خوش  معروفی است اما بهتر است ابتدا خودتان تهیه کنید و سپس با کتاب نکته* قرارها  قابل 

 ها  دکتر خالقی موارد نقص را برهرف کنید(
 (.1392ق.م.ا.  261* تعزیرات خاصّی که در کتاب حدود و قصاص آورده شده است. )مال تعزیز متقاذفین: م. 

 در قانون دادرسی مدنی« حوزة دادگاه»موارد بکار رفتن و « مقرّ دادگاه»* موارد بکار رفتن 
توانید آنها را استخراج می Wordها در قوانین دادرسی و ق.ت. )خوش  مهمی است و با برنام  ها و مهلت«روز* »

 کنید.(
ادِ روزش دهد و تعدمی« مهلت مناسب»ها  غیرمقدّر )= قضایی( در دادرسی مدنی )ماالً قانون گفته: دادگاه * مهلت

 توجّه داشته باشید.(« مواد»و « مهلت»را تعیین نکرده است ة هرداً للباب: به هور کلّی در آیین دادرسی، به تفاوت 
 جلسه یا وقت دادرسی.  * و... « تغییر»و یا « تأخیر»و یا « تجدید»* موارد 

( به انوان خواندن به روش 94آزمون وکالت  3ر خانم بهرامی )رتبه آن چه در این روش مورد نظر است با آنچه سرکا

کارِ مطالع  قوانین را بر توجّه به کلمات « اساس»اند، متفاوت است. ایشان کلمات کلید  در کلیپ خود مطرح فرموده

و منحصر به فرد در هر  نهند لکن ما در اینجا قائل به توجّه به برخی ابارات و یا کلمات خاصبنیان می« هر ماده»کلید  

 قانون هستیم که ممکن است چندان فراوان هم نباشند.

است. پس از چندین بار دوره کردن یک قانون و  Wordافزار امدة کار )و نه کلّ کار( در این روش، بکارگیر  نرم

تعداد و کلید  هستند. این کم بزنید که چه اباراتی در آن قانون، خاص و یا« حدس زیرکانه»توانید اِشراف کامل بر آن، می

کامالً به هوش و درایت شما بستگی دارد که چه کلماتی را انتخاب و با برنام  وُرد، آنها را شکار کنید. برخی از مواردِ 

کلید  هم هستند که در قالب یک یا چند واژه، تةجسّم نیافته بلکه یک برداشت المی و یک دانستنی هستند؛ این موارد با 

 ورد قابل جستجو نیستند و باید خودتان آنها را استخراج کنید.  برنامه

 به انوان ماال، برخی از کلمات و ابارات کلید  در قانون آیین دادرسی مدنی ابارتند از:

 )فقط یک مورد؛ در بحث خسارت دیدن از اجرا  قرار تأمین خواسته(« العادهوقت فوق* »

ادم تهیه وسیله اجرا  )دو مورد؛ پیرامون ادم ایداع دستمزد کارشناس و « بدو  نخواهد بود« حکم»مانع اجرا  * »

 (قرار معاینه

 )دو مورد: در جلب ثالث و ورود ثالث(« تغییر وقت دادرسی* »

 )فقط در موارد اذر موجّه وکیل(« تجدید جلسه* »

فقط یک مورد: در مورد درخواست تأمین خواسته ة البته این مورد، یک « )تأمینی که حتماً باید وجه نقد باشد* »

 قابل جستجو نیست( Wordو یک دانستنی است و با « برداشت»

 خواه(؛ )دو مورد: نامشخّص بودن مشخّصات تجدیدنظرخواه یا فرجام« الصاق به دیوار* »

 * و ...
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ش دهد و بیشتر جنب  تکمیلی و افزایش دقّت در برخی مواد تواند تمامی مواد را پوشرزم به ذکر است این روش نمی

-بسیار توصیه می 75و تعزیرات  47از یک قانون را دارد. استفاده از روش مذکور در قانون دادرسی مدنی و ریحه تجارت 

 گردد.

 

 100ها  مشخّص از جمله الی( نفر )با نام 5نفر معیّن، قرار است به  30یک ماال ساده: فرض کنید گفته شود از بین 

ها  مشخّص از جمله نفر )با نام 21هزار ریال، و به  80ها  مشخّص از جمله تقی( نفر دیگر )با نام 4هزار ریال، و به 

 شود.طاء میهزینه ااهزار ریال کمک 50افشین( 

حال، اگر بنا باشد آزمونی برگزار گردد که در آن، با ذکر نام هر شخص، مبلغ دریافتی او را از شما بپرسند )ماالً 

نفر  و نیز  5توانید تنها اسامی گروه اند؟(، شما میبپرسند الی و افشین و تقی هر یک به ترتیب چند ریال دریافت کرده

نفر(، بدون نیاز به  21نفر( است حفظ کنید و در مورد مابقی )یعنی  9ادشان کمتر )جمعاً نفر  را که تعد 4اسامی گروه 

 هزار ریال را جار  نمایید. 50دانستن نام آنها حکم 

ماال حقوقی این قضیه در ربال  قوانین، کم و بیش قابل رؤیت است. گاهی اوقات خود مقنّن از این شیوه استفاده 

ق.آ.د.م. )لزوم تصریح به برخی از اختیارات وکیل(؛ اما گاهی اوقات نیز مقنّن، یک مجموا   35کرده است: مانند مادة 

ها را توانید دستهاحصاءشده را )یکجا یا پراکنده( تقنین نموده و رزم است شما حکم هر مورد را بدانید؛ در این صورت می

« اقل»تک موارد ، حکم تک«جدولی»یا « ا مقایسه»خواندنِ  گردآور  کرده و اگر اقل و اکار فاحشی در آنها دیدید، به جا 

 بدون فحص در مورد آنها، حکم مربوهه را قرار دهید. « اکار»را به خاهر سپرده و در مورد موارد 

 در دورة تعلیق تعقیب، دستورها  زیر قابل اِامال است: ،قانون آیین دادرسی کیفر  81مستفاد از ماده : مثال
 [ ø] دیدهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهـ  ارائه خدمات به بزهالف
 ظرف شش ماهه هر طریق دیگر، حداکثر ـ  ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا بب

 ـ  خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سالپ

 ین، حداکثر به مدت یک سالـ  خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معت

 الهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سـ  معرفی خود در زمآنث

 ک سالـ  انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یج

 ـ  شرکت در کالسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سالچ

 ـ  عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سالح

 ـ  عدم حمل سالح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سالخ

 برای مدت معیندیده به تعیین دادستان، ـ  عدم ارتباط و مالقات با شرکاء جرم و بزهد

  مدت شش ماهـ  ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به ذ

 مورد:  4شوند مگر در سال تعیین می 1دستور، اصورً برا  مدّت  یازدهگردد که این مالحظه می: نتیجه

 ء جرم تا مّدت معّینعدم ارتباط با شرکا: شش ماه؛    منع خروج از کشورو نیز  ترک اعتیاد؛     آن ذکرنشدهکه مّدت  دیدهارائه خدمات به بزه
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مورد مذکور را به خاهر  4توانیم به جا  به خاهر سپردن مدّت زمان تمامیِ یازده مورد فوق، فقط مدّت پس ما می

 مانده را داخل در مدّت یک سال احتساب کنیم.دِ باقیمور 7سپرده و 

دقّت داشته باشید که بکارگیر  این شیوه در مورد  که جامع  آمار  شما پراکنده است، نیازمند تسلّط کامل بر همه 

  موارد و استانائات است. پس فقط در جایی که مطمئن هستید از آن استفاده کنید. 

گام همی کند      هک چرا        دانیسحری                                                       خروس    دم سپیده  هن
 ؟گری نوـحه  

نمودند هک  یعنی              
 ...و تو بی خبری       گذشت       شبی       کز عمر                                                              صبح               آهنیی  رد  

ها  اند به خاهر دارند که در کتاب زردرنگ آرایهدوستانی که دورة دبیرستان را در رشت  الوم انسانی سپر  نموده

 ها معرّفی شده بود.به انوان یکی از آرایه« حُسن تعلیل»ادبی، 

ها  انین خشک نیز گاهی )به ندرت( بکار بردن توجیهدر مسیر آمادگی برا  آزمون وکالت و در میان دریایی از قو

 تواند کارگر واقع شود. غیرواقعی، هنزگونه و یا غیرمتعارف به سبک حسن تعلیل، می

به انوان ماال به خاهر دارم زمانی که برا  آزمون ارشد با یکی از دوستان در حال مطالع  شیوة تقسیم ارث بین 

، مهربان است و هیچگاه بین «مادر»ظاهراً به نقل از استاد دکتر شهباز ( گفت: ببین! خویشان امّی بودم، دوست بنده )

گذارد! پس خواهران و برادران امّی و کالً خویشان مادر ، اگر چیز  به ارث برند، آن را همواره به فرزندان خود فرقی نمی

 کنند... .بین خود تقسیم می تساو 

ا  مواجه شدید که نتوانستید هی  بنده حک شد. شما نیز در موارد رزم اگر با مادهاین نکته از همان زمان در ذهن 

بند  کنید، در صورتی که سیاق ماده اجازه دهد، منطقی برا  آن بیابید و به هی  وجه هم نتوانستید آن را نمودار یا جدول

 توانید تعلیلی شخصی در ذهن خود برا  آن تعریف کنید. می

 ختصاصی برای برخی دروسنکات اـ 2ـ2ـ3

توانید از گردد. در موارد مسکوت میا  خاص مورد توصیه باشد ذکر میدر این قسمت اگر در مورد درسی نکته

 کلیپ مشاورة جامع بهره بگیرید.

 ة درس آیین دادرسی مدنی1ة2ة2ة3

شود که با ظاهر قانون منطبق ها  دکتر شمس تفسیرهایی از مواد میة توجّه داشته باشید در برخی موارد در کتاب

نیست؛ هرچند آن تفسیرها از استدرل المی قو  برخوردار است. در واقع دکتر شمس به درستی، مسامحات و اشتباهات 

قانونگذار را ذکر کرده و گفته است که منظور مقنّن بجا  چیز  که به ظاهر ذکر کرده است، در واقع چیز دیگر  بوده و 
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اگر این »اند: شود. حتّی خاهرم هست که ایشان در جایی فرمودهراایت می« چیز دیگر»ها همان هدر امل هم در دادگا

 «.]اشتباه مقنّن[ هم مبتنی بر مسامحه باشد، کارت مسامحات قانونگذار، قابل مسامحه نیست...

آرا  »مقرّر داشته است: ق.آ.د.م.  367خواهی هستند، مقنّن در م. به انوان ماال، در بحث آرائی که قابل فرجام

... الف(  خواهی نیست مگر در موارد زیر: ها  بدو  که به الت ادم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام دادگاه

، چیز  «بها  خواسته»سخن گفته و از « خواسته»؛ یعنی فقط از «میلیون ریال باشد. 20 آن بیش از «خواسته»احکامی که 

احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر  »چنین آورده است:  331در مورد آراء قابل تجدیدنظر در م.  نگفته است؛ در حالی

 ...«.میلیون ریال متجاوز باشد 3از  «خواسته یا ارزش آن»ة در دااو  مالی که  الف شد: با می

توان وجه نقد است نمیا  که موضوع آن غیر از نتیج  چنین تفاوتی در چینش واژگان، آن است که در دااو  مالی 

 )مانند یک باب مغازه یا منزل مسکونی با هر میزان ارزش مالی( خواهی نمود.فرجام

اند که این امر ناشی از در این مورد استاد دکتر شمس )با توجّه مذاکرات پیش از تصویب قانون( به درستی فرموده

نیز سزاوار این هستند که به دیوان برسند... . اما آنچه مهم  مسامح  قانونگذار بوده و در واقع، دااو  تقویمی )غیر پول(

از « بارها»آمیز را مدّ نظر قرار دهیم. کما اینکه در آزمون وکالت، است آنکه در آزمون وکالت قطعاً باید همین نصّ مسامحه

 این قضیه سوال هرح شده و پاسخ کلید ، منطبق با ظاهر قانون بوده است... .

باشد که هم از نظر دکتر شمس و هم منطقاً فرقی ندارند ولی می« تغییر وقت دادرسی»و « تأخیر جلسه»نمون  دیگر، 

نام  شما انتظار دارد. شما در آزمون وکالت، هرّاح سوال، موارد هر یک را مختص آنچه در متن قانون آمده است، از پاسخ

 کنید.، این موارد را از هم تفکیک «ا مطالع  مقایسه»نیز هنگام 

 کاهند.بدیهی است این موارد، به هی  وجه از اهمّیت مطالع  کتب دکتر شمس برا  آزمون وکالت نمی

 ة درس حقوق تجارت2ة2ة2ة3

* در مورد کتاب تست، کتاب دکتر قربانی معرّفی گردید؛ اگر صدها صفحه در ذکر مزایا  این کتاب نوشته شود، 

شده ممکن است با کلید سازمان ته باشید که در موارد  در این کتاب، پاسخِ ارائهنویسی نشده است؛ اما به خاهر داشگزافه

دانیم مباحث اختالفی در حقوق ها  وکالت( متفاوت باشد. به ویژه آنکه میسنجش یا کلید اسکودا )در مورد آزمون

آن بخوانید اما یک هفته مانده به  تجارت فراوان است. شما این کتاب را به خاهر سطح المی بسیار بار و شیوایی و روانیِ

بار فقط با کلید رسمی بخوانید. به ها  گذشته را باألخص در درس تجارت، مجدداً، امّا اینآزمون، کلّی  سوارت آزمون

هرحال در نهایت باید روال و مالک هراحان تست وکالت را دریابید. مال تست مسئولیت دو متصدّ  حمل و نقل که در 

 تکرار شد و دکتر قربانی به این سوال، همواره پاسخی متفاوت از پاسخ کلید رسمی داده است. 95لت آزمون وکا

توانید فقط با تست بخوانید. توضیح آنکه این امر در صورتی شدنی است که * پیشتر گفته شد که مبحث اسناد را می

 کار را با کتاب تست دکتر قربانی پیش ببرید.
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جارت را با کتاب قرمز جناب آقا  فرحناکیان بخوانید )که بنده این کتاب را چندان توصیه * اگر بنا دارید درس ت

ها  باب ها یا نصابها  مقرّر در شرکتها  مندرج در انتها  این کتاب )در بحث نصابکنم(، در مورد جدولنمی

 تباه بخوانید: به این ماال دقّت کنید:ها را در بدو امر اشورشکستگی و...( دقّت داشته باشید که ممکن است این جدول

 «حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه»یا      «     حضور بیش از نصف دارندگان سرمایه»

گونه اشتباهات فاحش ممکن است در ذهن شما ها بعضاً غیردقیق تدوین شده و اینخالصه آنکه در این کتاب، جدول

 ها را فقط خودتان ترسیم کنید، همین است.از دریل تأکید بنده بر اینکه جدولساز شود. یکی جا  گرفته و برایتان مشکل

 توجه کنید. 95قانون بیمه اجبار ، هر دو مصوّب  57ماده  2و نیز تبصره  47ریحه 241* به اصالحات ماده 

 درس حقوق جزاة 3ة2ة2ة3

ها  تألیفی( بسیار جامع اغلب مجمواه تستزاده را قدر بدانید؛ این کتاب، )برخالف * کتاب تست خانم دکتر اظیم

ها  آن بخش را باشند. بهتر است پس از چند دور مطالع  مواد یک بخش، تستها  آن تا حدّ ممکن، سنجیده میو تست

به توان ها  ایشان نیز به ماابه مرور خود قانون است. در واقع از این کتاب میاز کتاب ایشان بزنید. مرور و بازخوانیِ تست

ها را به همراه پاسخ آنها )و بدون قصد تست زدن( مطالعه نمایید. انوان یک منبع المی نیز یاد کرد؛ بدین صورت که تست

 المقدور در پایان کار بزنید.ها  رسمی را حتّیها  آزموناما تست

رم ذکر شده که نسبت ، موارد  از شروع به ج92* در برخی از قوانین خاص بعد از تصویب قانون مجازات اسالمی 

خاص بوده و باید بر اساس همان قانون خاص امل کرد. به انوان ماال در قانون بیمه اجبار ...  92به قانون مجازات 

، قانون مبارزه با قاچاق کار و ارز و یا قانون جرم سیاسی موارد  از شروع به جرم ذکر شده که قوااد خاص 95مصوّب 

 باشد.یار مورد نظر هراحان تست میخود را دارد. این موارد بس

 درس دادرسی کیفر ة 4ة2ة2ة3

( را یکبار جداگانه مطالعه کنید )سایت اختبار این اصالحات را تدوین کرده 94* اصالحات این قانون )مصوّب 

 است(.

است. ا  که دو هفته قبل از همین آزمون تصویب شد، هرح شده از رأ  وحدت رویه 95آزمون وکالت  104* تست 

 600از ماده  96دقّت داشته باشید که با توجّه به روال و سبک هرّاحان آزمون وکالت، ممکن است برا  آزمون 

 ها  نظامی اما با حکمی متفاوت مطرح کرده، سوال هرح گردد.ق.آ.د.ک. که موضوع مشابه را در دادگاه

 اموش نکنید.را در این درس فر« بند ِ ابتکار خوشه»ا  از نوع * روش مقایسه
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 فصل چهارم ـ  نکات کلّی و پایانی

کردیم اهمّ موارد را بررسی  سعیها  مطالعه فراوان است و منحصر به موارد فوق نیست؛ در این نوشتار، شیوه ـ1ـ4

خواهید به خوبی به خاهر مطلبی را که می) ها  یادگرفتن است، خود یکی از شیوه«یاد دادن»نماییم. به انوان ماال، 

ها  ابتکار  دیگر  را در دستور کار توانید راهشما خود می (.بسپارید، ابتدا آن را بفهمید و سپس به دیگران تدریس کنید.

  قرار دهید.

ا  و...(، مطالع  کامل و دقیق هایی که در بار ذکر شد )نمودارکشی، مقایسهپیش از بکارگیر  هر یک از روش ـ2ـ4

ها  فوق توانید از حدّاکار ظرفیت روشد مرتبه، رزم و ضرور  است؛ در غیر این صورت نمیمواد قانونی آن هم برا  چن

 را چندین مرتبه اصالح نمایید.« مجموا  نمودارها  مطمئن»شوید استفاده نمایید و یا مجبور می

المقدور یک رایان  ا  را که در بار ذکر شد پیگیر  کنید، حتّیخواهید روش نمودار  و روش مقایسهاگر می ـ3ـ4

ماه مانده به آزمون تهیه کنید. در اکار منازل، این لوازم برا  سه A4متّصل به اینترنت و یک ادد پرینتر و یک بسته کاغذ 

توانید آن را از کسی قرض )یا به زبان حقوقی: ااریه!( وجود دارد بلکه در حال خاک خوردن است. اما اگر پرینتر ندارید می

ا  به مراتب بیش از یک ها  خدمات فتوکپی و تکایر مراجعه کنید اوّرً هزینهدرپی به مغازههر حال، اینکه پی بگیرید. به

-خاهر کرده و در ثالث، وقت زیاد  از شما به هدر میپرینتر برا  شما در بر خواهد داشت، ثانیاً در بلندمدّت شما را آزرده

دم دستتان باشد. هر از گاهی هم ممکن است یک ماده ذهنتان را مشغول کند و دهد. به هر حال باید یک پرینتر و لپتاپ 

 بخواهید به دنبال آن بگردید و... که نیاز به کامپیوتر دارید.

تلفن همراه ساده انتخاب کنید یا اگر در موقعیّتی هستید که مجبورید ارتباهات اینترنتی، تلگرامی و... را ادامه  ـ4ـ4

 نید که از ارتباهات غیرضرور  بپرهیزید. باور کنید که در سه ماه آخر وقتی برا  هدر دادن ندارید..!!دهید، باید اراده ک

گردد. خود من ها را متنوّع بخوانید که ذهنتان خسته نشود. آدمی از یکنواخت بودن به زود  ملول میدرس ـ5ـ4

رفت. شدم و وقتم هدر میمی« زده»زود خسته و  خواندم!! و به دلیل یکنواختی،حدود یک ماه فقط دادرسی کیفر  می

 مانده، کمبودها را جبران کنم.مسلّماً این کار اشتباه بزرگی بود و مجبور شدم در مدّت باقی

ـ6ـ4

 خوب مجموا  یک کار، ابتدا  همین. نکنید اوض هرگز گیرید،کنید و انس میر میمدّتی کا با آن که را کتاب قانونی

و  کندمی حفظ شده را نیزمطالعه صفحات تصویر شما ذهن چون. با همان مجمواه کار کنید آخر تا و تهیّه قانون مناسب و

ویر کلمات هر تص ناخوآگاه، ضمیر درگردد؛ همچنین نیز با تکرار و مرور، ثبت می بود صفحه کجا  ،ماده فالناینکه ماالً 

 اما در مقابل دیدگان خود قرار داده باشید. را واحد تصویر یک همواره،؛ به شرهی که شودمی «ریکاور »اصطالحاً ماده هم 

 نمودارها و المی حافظ  فقط آنگاه تکی  شما و داده دست از را تصویر  حافظهمزیّت  کنید، اوض قانونةتان را کتاب اگر

پایان مسیر مطالعه، آن را اوض نکنید. اگر هم احیاناً اصالحات  تا و کنید انتخاب خوب قانون کتاب پس. بود خواهد

 جدید  بر قانون وارد شد در همان کتاب، به هور دستی اصالحات را وارد کنید. 
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پرینت و مطالعه کنید.  A4بهتر است به جا  خرید کتاب قانون، متن قوانین را خودتان تهیّه و آنها را در قطع  ـ7ـ4

 این سایت،کنید. پیگیر   «یسايت قوانین رياست جمهور»از اینترنت پیگیر  کنید فقط و حتماً از  راخواستید قانونی  راگ

قوانینی هم که به ند. کهور خیلی دقیق اِامال میه فوراً و ب و... راها و اصالحات سخو نَ کردهروز به راهر لحظه قوانین 

هستند؛ ضمن اینکه به صورت شکیل، زیبا و قابل اهمینان کامالً روز بودن از حیث به قرار دارد سایت اختباردر  PDF شکل

و  ست که چندان پسندیده نیستا ها  زیاد و غیرضرور  آنهاها و پاورقیاما ایب آنها حاشیه اند؛شدهنواز تدوین چشم

تر است. بهتر است هنگام مطالع  قوانین، چشم شما فقط نصوص حتّی گاهی اوقات، متن پاورقی از خود متن قانون افزون

 قانونی را ببیند.

 توجّه داشته باشید: نکتة مهم 2به  «یسايت قوانین رياست جمهور»هنگام جستجو در  در

که در )قانون ریشه( گیرد، رو  نسخ  اولیه قانون که هنگام جستجو  قانون در اختیارتان قرار می الف( در فهرستی

 شیوةهور که گفته شد، اصالحات بعد  نباشید. چون هماناز دست دادنِ نگران کنید و  کلیکگذشته تصویب شده است، 

ها  کنید، گزینهها  گذشته است. ماالً اگر قانون صدور چک را سرچ میروز کردن قانونبه ،نگارش قانون در این سایت

و  72کلیک کنید؛ هرچند که این قانون در سنوات  1355باید رو  قانون مصوّب  و شماگیرد ا قرار میزیاد  پیش رو  شم

چون به کلّی نسخ شده دیگر در آن فهرست، قابل  1318اما ماالً قانون دادرسی مدنی  دستخوش اصالحات شده است. 82

 شود.قانون ریشه محسوب می 79باره، قانون دادرسی مدنی ااتنا نیست و در این

شود، حرف ریخته می Wordمتون اینترنتی و یا متونی که از یک صفح  اینترنتی کپی شده و در برنام   ب( در اغلب

شود؛ بلکه این در کیبورد، قرار دارد( نگارش نمی« ب»و « س»توسّط کلید متداول آن )یعنی کلید  که مابین کلید «  »

شود. پس شما نیز هنگام جستجو  کلمات در می تایپ "«ط»شیفت+ "ابارتی یا به « Shift+X»حرف، با زدن کلید ترکیبی 

 فرق دارد اما ظاهرشان یکسان است.(.«  »با آن «  »آن فایل ورد، به این نکته دقّت نمایید. )در واقع، این 

 شود:اما اهمیت این نکته چیست؟ با ذکر یک ماال، قضیه به خوبی روشن می

اید. ریخته Wordرا از اینترنت گرفته و آن را در برنام   93مالی ها فرض کنید متن قانون نحوة اجرا  محکومیت

است( در کلّ این قانون جستجو  و موارد کاربرد آن را استخراج «  »را )که دارا  حرف « متیـق»خواهید واژة اکنون می

« س»)کلید مابین کلید  Dرا با کلید متداول آن که معادل کلید « قیمت»مندرج در واژة «  »کنید. در این صورت اگر حرف 

با کلید مذکور «  »کنید؛ زیرا در متون اینترنتی، حرف در کیبورد( است، تایپ کنید، حتّی یک مورد هم پیدا نمی« ب»و 

تایپ کنید؛ در این صورت خواهید دید که « شیفت+ ط »را با زدن کلیدها  ترکیبی: «  »شود؛ بلکه باید حرف تایپ نمی

 جستجو را انجام دهید.(«  »در این قانون ذکر شده است. )شما در کل، برا  احتیاط، با هر دو نوع  بار 4، «قیمت»واژة 

خواهید پرینت کنید، بین خطوط فاصل  مناسب و نسبتاً زیاد بگذارید؛ صرف نظر از که می Wordها  در فایل ـ8ـ4

تر است و بودن هر صفحه برا  مطالعه، مناسب ر  قوانین، نکاتی را درج کنید، خلوتاینکه ممکن است بخواهید ربه

رو )نه المقدور یک( و فراخ و حتّی13دهد. به هور خالصه، متون را کمی درشت )ماالً فونت استرس کمتر  به شما می
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شود...؛ اسراف آن است که رو( پرینت کنید. )نگران مصرف کاغذ نباشید. این کار در اینجا اِسراف محسوب نمیپشت

شده را زبان را به حساب مؤسّسات واریز کرده و و فقط ضرر بخرید...( نهایتاً هم آن مجموا  پرینتها تومان پول بینمیلیو

 فنر  کنید.

باشید. اگر رزم « راحت»توانید ها در هنگام مطالعه، تا میها و خواندنیاز حیث در دست گرفتن فیزیکیِ کتاب ـ9ـ4

ها  قطور قانون یا بر رو  میز مطالعه را که در بازار وجود دارد خریدار  کنید و یا کتابچهدانید، لوازم نگهدار  کتاب می

 هایتان را فنر  کنید تا راحت ورق بخورند. برا  راحت درس خواندن، هر کار  را که رزم است انجام دهید.سایر کتاب

  ـ10ـ4

درس نخوانید؛ یکی از بدترین اقدامات در مسیر مطالعه برا  وکالت، همین مورد است: « چند منبعی»هرگز به صورت 

ها  بسیار و شنیدن م( پس از مشاورهبسیار  از داوهلبان، در مرحل  آمادگی تکنیکی و اختصاصی )= آمادگی مرحل  دو

اند گرفته و به زام منابع مختلف از این سو و آن سو، سرانجام، پریشان و سردرگم، تصمیم به مطالع  هم  منابعی که شنیده

فترت ا  کامالً براکس داده و موجب ایجاد تزلزل و پیمایند. در حالی که این روش، نتیجهخود، با این کار، راه احتیاط می

ها را )از جمله آن چه در این نوشتار ارائه شده است( بشنوید و سپس برا  هر گردد. بهتر است هم  توصیهدر ذهن آنان می

را متناسب با وضعیت شخصی خود انتخاب نمایید و تا آخر همان را خوب و دقیق بخوانید. به هور  فقط یک منبعدرس، 

تواند حل  اوّل( در حدّ مناسب باشد، در مرحل  آمادگی اختصاصی، هر کتابی میکلّی اگر بنی  المی داوهلب )=آمادگی مر

و  را تا حدّ قابل قبولی به آمادگی رزم برساند. پس در مرحل  آمادگی اختصاصی، وسواس به خرج ندهید و فقط یک منبع 

بوده و نباید کتاب دیگر  را انتخاب کنید. بدیهی است در بحث آمادگی المی، کتب مرجع اصورً معروف و مسلّم 

 جایگزین آن نمود.

زاده استانائاً ذکر ها  سرکار خانم دکتر اظیمتست تألیفی نزنید )به جز برا  درس جزا که مجمواه تست ـ11ـ 4

ها  ها  سالریزد. بهتر است برا  تست زدن، تستها نظم و آرایش معلومات ذهنیِ شما را در هم میگونه تستشد(؛ این

ها  دانشگاه آزاد نیز به دلیل سبک بسیار ها  رسمی هرح شده است بکار بگیرید. حتّی تستا که برا  آزمونقبل ر

توانید آنها را نادیده بگیرید. اما به هر حال از تست تألیفی به شدّت متفاوت، برا  آزمون وکالت اصالً مناسب نیست و می

 پرهیز نمایید.

. این مورد، یکی از موارد اختالف نظر بنده با جناب آقا  غالمی کت نکنیدهرگز در مؤسّسات آموزشی شرـ 12ـ4

 ازیز است. ایشان خود در هی  مؤسّسه یا آزمون آزمایشی شرکت نکردند اما این کار را قدغن و ممنوع نیز ااالم ننمودند. 

نوع سوارت این مؤسّسات تا حدّ در مقابل، بنده به شدّت با این کار مخالف هستم؛ اینجانب از دور با شیوة تدریس و 

شود، یا بسیار دشوار و ا  که در این مؤسّسات ارائه و به چرخ  مطالعاتی داوهلبین تزریق میرزم آشنا هستم. مطالب درسی

ثقیل بوده و یا اصالً اهمیت و ارزشی برا  هرح سوال در آزمون وکالت ندارند. )بماند که خود سوارت آزمون وکالت نیز 

خواهم بگویم آن است که شرکت کردن یلی موارد سوارتی غیراستاندارد و غیرالمی هستند(. نتیجه و خالص  آنچه میدر خ
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ارتباط یا مغایر است که گویی شخص برا  درس خواندن در راه وکالت، ها چنان با مطالعه برا  وکالت بیدر این کالس

در واقع به ازا  هر یک فایده که از این مؤسّسات نصیبتان گردد، چند  شروع به مطالع  مطالب سنگین فیزیک کوانتوم نماید!

از داوهلب « ابتکار و خالقیت درسی»آید. بزرگترین این ضررها سلب ااتماد به نفس و سلب ضرر سنگین به شما وارد می

ت  مفید درسی هم گردد. گرچه ممکن است چند نکها  هنگفتی که در این راه صَرف میترین آن، هزینهاست و کوچک

 ااید گردد.

شده توسّط این موسّسات، به صورت نوای و قالبی )نه شخصی(، ارائه بند  تنظیمبه االوه، برنام  مطالعاتی و بودجه

« شخصی»ا  گردد؛ در حالی که برا  آمادگی برا  هر آزمون، هر داوهلب، وضعیت خاصّ خود را دارد و باید برنامهمی

توان دارو  واحد  تجویز نمود بلکه باید حال هر بیمار به صورت . چنانکه برا  هر سردرد  نمیبرا  و  تنظیم گردد

ویژه آنکه داوهلبین آزمون وکالت، در سطوح مختلفی از مورد  واکاو  و سپس راهکار متناسب با و  اتّخاذ گردد. به

؛ بدین ترتیب، ممکن است در مورد داوهلبی به تحصیالت دانشگاهی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتر ( قرار دارند

دلیل وضعیت خاصّ و ، مطالع  مبحای در زمان نزدیک به آزمون، کافی باشد ولی داوهلبِ دیگر نیازمند تکرار مستمر 

 همان مبحث باشد.

و دقیق کنند پرسیده شود که شما کدامین کتاب مرجع را به هور کامل اگر از کسانی که در این مؤسّسات شرکت می

اند. اند و حتّی برخی، اسم آنها را هم نشنیدهبینید که اکار قریب به اتّفاق آنها چنین کُتُبی را دوره نکردهاید میخوانده

ها  گاه در کالستواند معنادار باشد آن است که چرا اکار نفرات برتر آزمون وکالت هی همچنین سوالی که پاسخ آن می

ها، و  را جزو اند؟ هرچند برخی مؤسّسات به دلیل صرفاً یکبار مراجع  شخص به آندهمؤسّسات آموزشی شرکت نکر

اند نتیج  مناسب در آزمون بگیرند، دارند... . اشخاصی هم که با شرکت در این مؤسّسات توانستهداوهلبین خود ااالم می

-هم با همین نتیجه بلکه با بهتر از آن مواجه می پیمودند، بازمی به هور صحیح و اصولیاگر خودشان راه مطالع  انفراد  را 

 شدند.

تواند دارم که هر داوهلب، بدون نیاز به هرگونه کالس و مؤسّسه و آزمون آزمایشی، میبنده قاهعانه و مطمئن ااالم می

ترین رتبه در از آنچه قرار است هبق برنام  مطالعاتی مؤسّسات تحمّل کند، حائز به« کمتر»با تالش و زحمتی به مراتب 

شناسم که در همان مرتب  نخست، حائز رتب  گردد. بسیار  از دوستان خود را می آن هم در اوّلین تجرب  خودکانون خود 

 تجرب  نخست خود را پشت سر گذاشتم. 95االی در آزمون وکالت شدند و خود بنده نیز در آزمون وکالت 

نماید. ت شرکت نکنید؛ این کار فقط روحی  شما را تخریب میها  آزمایشی مؤسّسابه هی  وجه در آزمونـ 13ـ4

ارتباط با آزمون اصلی بوده و در این ها کامالً غیراستاندارد و در اغلب موارد بسیار دشوار و بیچراکه سوارت این آزمون

رو خواهید شد. در حالی هکنید این قبیل سوارت، واقعاً همان چیز  است که در آزمون اصلی با آن روبحال، شما تصوّر می

ها  در آزمون« بد امل کردن»یا « خوب امل کردن»دهد که ها به خوبی نشان میکه اصالً چنین نیست: آمارها و بررسی

 آزمایشی مؤسّسات، هیچگونه مالزمه و یا رابط  معنادار  با نتیج  آزمون اصلی ندارد. 
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توانید اید، استانائاً میارید و تاکنون نیز تجرب  آزمون وکالت نداشتهحال اگر خیلی اصرار و التماس بر آزمون آزمایشی د

، تنها در یک آزمون )نه محک المی( آزمون وکالت و انجام امور شکلی و فیزیکی آن صرفاً جهت آشنایی با مدیریت زمانِ

آن است که اصالً به  آزمایشی )نزدیک به آزمون اصلی( شرکت کنید؛ ولی حتّی در این صورت هم توصی  مؤکّد بنده

-ها  بعد از آن آزمون، فارغ و آسودهزنیسوارت، حتّی نگاه و درنگ هم نکنید و پاسخنامه را سفید بگذارید تا از گمانه

دهید، پس از آن، به هی  وجه کارنام  آن را رؤیت خاهر باشید؛ یا اگر هم به هر حال به سوارت آزمون آزمایشی پاسخ می

باشید، روحیه شما درست چند روز قبل از آزمون اصلی، بیهوده خراب  در آن آزمون املکرد بد  داشتهنکنید. چون اگر 

شود و اگر هم املکرد  االی داشته باشید، ممکن است ااتماد به نفس کاذب به شما دست دهد؛ چراکه چنانکه گفته می

دهند. خود بنده، در هفت  ب برا  آزمون اصلی ارائه نمیها هیچگونه نمودار  از میزان آمادگی واقعیِ داوهلشد، این آزمون

ها  اخیر( از خود، آزمون آزمایشی گرفته و جهت تشبیهِ هرچه پایانی، در هر روز یک بار )با سوارت وکالت یکی از سال

دار و با دسته کردم )ماالً بر رو  صندلیبیشتر با آزمون اصلی، فضا  آزمون اصلی را تا آنجا که امکان داشت ایجاد می

دادم!!(؛ به هور خالصه، غرض از بیان هم  این مطالب آنکه: مرغ همسایه را غاز لباس رسمی در منزل خود آزمون می

 ندانید... .

نفر  درس بخوانید؛ )البته بنده نام این کار را همچنان درس المقدور به صورت گروهی دونفر  یا سهحتّی ـ14ـ4

بهره بودم. بهتر است گذارم.( من خود، از این نعمت، بیمی« مطالعه هبق برنام  مؤسّسات»ل خواندن انفراد  )در مقاب

تواند با سطح باشند؛ شخصی که از نظر درسی، بسیار قو  است نمیدهید از نظر المی تقریباً همگروهی که تشکیل می

گیرد. البته   یاددهنده و یادگیرنده به خود میشخصی که در حدّ الفبا  حقوق است درس بخواند و رابط  این دو بیشتر جنب

 تر است بخواهید در آن درس به شما کمک کند.ایراد  ندارد که از دوستةتان که در درسی از شما قو 

 :کتب مرجعمطالع  که  این نکته را همواره به خاهر داشته باشیددر کل )نه فقط در مورد آزمون وکالت(  ـ15ـ4

 رغم تصوّر اوّلیه(؛گردد. )الیجویی در وقت و انرژ  شما میفهاوّرً امالً موجب صر

شده است. خواندن ی یا جزوات خالصهماتا  بنیادین و مقدّهواندن کتابتر از ختر و شیرینبسیار سادهثانیاً این کار 

 جزوات، تنها پس از مطالع  کتب مرجع، مفید و کارساز است.

 

 پايان ـ و من اهلل التّوفیق                                                                                                             
 پور امین قاسم                                                                                                      
 ـ کانون مرکز 95وکالت  31ه رتب

 :: 1395ماه دی::               
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 ین نوشتار بیان فرمایندپیرامون او انتقادات خود را  پیشنهادها این جزوه، سپاسگزار خوانندگانی خواهد بود که نظرات، ۀنگارند

 توانید با نگارنده تماس بگیرید:های زیر می* از راه

mail: -E Amin_Ghasempur@yahoo.com

Telegram:  https://t.me/Amin_Ghasempur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد؛میمجاز  «تنها با ذکر منبع»، بدون قصد سودجویی و برداری از آنو نسخه: تکثیر این جزوه توجّه

 آور است.شرعاً و قانوناً ضمان ،در غیر این صورت
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