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 مقدّمه

 رد برخوردار ساخت.نعمت تعقّل و خِ ازشید و خرا هستی بکران، خداوند یکتا را که ما حمد و سپاس بی
سوووا ر  و که همواره در راه عدالت و ائمّة اطهاراسووو  گرامی ویژه رسوووو  درود بر انبیاء بزرگ الهی، به

، آموختند و کوشیدند.گزار حق

است. هر یک از بخشی در عرصة اجتماع و انتظا  عدالتوق، سرآمد علومی است که رسالت اصلی آنها برقرار  حق
ا  در کسوت دادرس، به فصل گردند؛ عدّهدار میا  از این رسالت را به شکلی عهدهگوشه ،سرانجا  محصِّلین این رشته

ه بآیند و گروهی مشاورت و معاضدت قضایی را مرد  برمی ثبت سجل و احوا سلکی دیگر در مقا   پردازند؛خصومت می
 پیمایند:را می افراد ملّتراه وکالت از  در این میان نیز برخی .گیرندعهده می

رضان اً مغبین آحاد جامعه، نقّادان و بعضذرّه زیر نیزدانان که تا حدّ  حقوقمرد  و بلکه در میان  اقشار برجستهیکی از 
 ها  خواسته یا ناخواستة فرایند دادرسی که ممکن استوخمدر پیچ مرشد  بابصیرت،ایشان، به مثابه  هستند؛قرار دارد، وک  
آن است  کشند. بنا برپرداخته و از این حیث رسالت شریفی را به دوش می النّاس گردد، به دفاع از آنحقوقمنجر به تضییع 

 کمی از قضاوت در موردمهم نیز دستاین بیند، ایستادگی نماید و می« حقنا»، دفاع کند و در برابر آنچه «حق»که وکیل، از 
اضی ق» :فرمایندمی کاتوزیانامیرناصر این است که پدر مرحو  علم حقوق، حضرت استاد دکتر  سرنوشت هر دعوا ندارد.

 دایته را او جدید قوانین ةئکه باید با طرح دعاو  نو و ارا وکیل دادگستر  است ،کار بسیار دشوار  در پیش دارد و این
 «.است عدالت فرشتة با  دو از یکی دادگستر  وکیل بنابراین کند؛

ا  به ج، است راه انداختهبا رشد جمعیت و وضعیت خاصّ جامعة امروز که نیاز به اشتغا ، غوغایی به  از سو  دیگر:
 شود. ه میمناسب برا  اشتغا  و درآمدزایی نگریست یقعیتمو مثابهاین شغل، بیشتر به به اکنون  ،وکالتحرفة به  آن نگاه آرمانی

در جامعة ما یافته و همواره  مهمکه به قضیه بنگریم، امروزه این حرفه، جایگاهی حسّاس و  جنبهدر هر حا ، از هر 
« وز وکالتمکارآ»تحت عنوان  آنهاامکان جذب  که ، بسیار بیش از ظرفیتی استاندصف کشیدهکه برا  آن ی داوطلبینتعداد 

ان آن در برابر داوطلب ،به این حرفه ا  با گذرگاهی تنگ در مسیر اشتغا ِ؛ بالتّبع، آزمون وکالت نیز همچون دروازهوجود دارد
 .مانندبازمی جمهور آنان عدّة رگاه عبور کرده واز آن گذ الحیلبه هر لطائف از آن همه داوطلب، گروهیو هر ساله  گرفتهقرار 

برا  دیگران ا  ، راه اعاشه، خودآنبدیل به وکالت و ت ش برا  عبور از آزمون مین نیاز و شوق بیجالب آنکه ه
ها  دوره»گفتة خودشان: گون و فریبا به آنچه به، در قالب عناوین گونهمدرّسینو  مؤسّساتاکنون بسیار  از است: هم گشوده

 بینند.تدارک می ک نیین راه، سودها  سرشار و اشتغا  داشته و از ا است،« آمادگی برا  آزمون وکالت

گزینشِ وکیل، نکوهیده یا ستوده است، بحث ما نیست. آنچه در این نوشتار در پیِ آن  این روشِ اینکهدر هر حا ، 
 است. آن و بهترین شیوه برا  مقابله و پیروز  در  نبرد حقوقیهستیم آشنایی با این 
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گردد. سبک سوا ت این آزمون تا حدّ ه که برا  اقشار حقوقی جامعه برگزار میآزمون وکالت، یک آزمون شغلی بود
ر بطرّاحان آن سخت  ه و پاسخنامة رسمی آن گویا  جمودها  دانشگاهی )ارشد و دکتر ( متفاوت بودگیر  با آزمونچشم
کننده ینباره، امر  ظریف و تعیدر این« قانونبا  چگونگی آشنا شدن»یی با قانون و نیز از این رو آشنا باشد.ها  قانونی میگزاره

ا  خاص هتکنیکآشنایی با  اشتن معلومات حقوقیِ در سطح عالی، به دلیل عد است. به طور  که ممکن است شخصی با د
 با شکست مواجه گردد.  آن، در مصاف با آمادگی برا  این آزمون

 برا  مطالعه در آزمون وکالت« روش صحیح»شناخت این ه در حدّ امکان بقصد داریم در این نوشتار، بدین ترتیب، 
 اما قبل از هرچیز  ز  انتخاب شده است. «التكوآزمون  برایه مطالع مديريت»به این منظور نا  این پژوهش،  ؛بپردازیم

 نوع، تجریبات خودبه هم موفّق شده و سپس با هدف ادا  زکات علم و نیز کمکِ ،که سابقاً در این آزمون عزیزانیدانم از می
ین مان اهداف وا  تدوتردید این مقاله نیز در راستا  هقدردانی نمایم؛ بی ،را خالصانه در اختیار بنده و امثا  بنده قرار دادند

  گردیده است.
و  کما  تقدیر 94غ می، رتبه اوّ  آزمون وکالت اکبر از جناب آقا  علی به طور ویژه دانم ز  میدر مقا  قدردانی 
کمک شایانی در تسریع روند مطالعة بنده داشت؛ به طور  که  ،ایشانجناب ها  ها و آموزشاهنماییتشکّر را داشته باشم. ر

تا آزمون( آن هم در شرایطی که به تازگی از خدمت سرباز   95)از اواسط مرداد  هماهیا چهار سهدر مدّتی حدوداً  اینجانب
، آن هم در نخستین 95موفق به کسب نتیجة مطلوب در آزمون وکالت  نة اندوختة علمی سابق(غ شده بود  )و البته به پشتوافار

 تجربة خود شد . 

وق طرفانه در عالَم حقرسانی دقیق و بیکه همواره در راستا  اطّ ع پايگاه خبری اختباراز مدیران زحمتکش همچنین 
زوات منابع در زمینة کسب اطّ ع و نیز تهیة ج ترینموثّقنمایم؛ بدون شک، یکی از اند، صمیمانه سپاسگزار  میپیشگا  بوده

 باشد.روز میسایتِ پویا و بهحقوقی و قوانین و...، همین وب

ند مانت )مسکوت مانده اس مبحثیر مورد که در این نوشتار در هجهت جلوگیر  از اطناب و تکرار،  ز  به ذکر است 
ره در کلیپ منتشدو در  آقا  غ میتجویزات جناب ها و توصیهتوانید طبق می آن و...(مناسب برا  زنی و زمان شیوة تست

 5/2تر است: تر و جامعو کلیپ دیگر که مهم «تحلیل قانون»تحت عنوان  ا دقیقه 25)یک کلیپ  مایید.عمل ن راتسايت آپا
ر واقع، دنمایم. میتوصیه آموزشی  منبعخوانندة محتر  را اکیداً به تهیّة این دو  (؛«آزمون وکالت ةاورمش»ساعته تحت عنوان 

 نمود ذکر ندر این نوشتار است،  ها  مذکور تشریح شدهدر کلیپ قب ًرا که موارد   ،تکرار بحثبنده جهت جلوگیر  از 
 ا .همچنان مغفو  مانده است، پرداخته)به عقیدة خویش( و بیشتر به توضیح نقاط بزنگاه و تشریح آنچه 

 ر امر ودنگارندة حقیر، هیچ ادّعایی در غنا، صحیح و صواب بودن این نوشتار از هر نظر نداشته و عاجزانه از داخلینِ 
 دارد:نگاشته را نظرات خود جهت رفع عیوب و بهبود این خردهخوانندگان محتر ، تقاضا  بیان نقطه

 E-mail:  Amin_Ghasempur@yahoo.com  

Telegram ID:  @Amin_Ghasempur  

Telegram Channel: @AzmooneVekalat100           
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 : Planمقاله ـ  نقشة

وده و ب)شیوة مطالعة منابع( سو   فصل، فصلترین مهمدر بحث ما  .فصل، پیکربند  شده است چهاراین نوشتار در 

 نمودار تفصیلی طرح این نوشتار به قرار زیر است: مرکز خواهد شد.عمدة مباحث این نوشتار بر همین مرحله مت
 

 فصل اوّل ـ مراحل آمادگی برای آزمون وکالت
 ـ آمادگی علمی یا عمومی 1ـ1            
 یا اختصاصی  تکنیکیـ آمادگی 2ـ1            

 فصل دوم ـ منابع هر مرحله از آمادگی برای آزمون وکالت
 آمادگی علمی و عمومیابع در مورد مرحلة ـ من1ـ2            

 ـ درس حقوق مدنی1ـ1ـ2                  
 ـ درس آیین دادرسی مدنی2ـ1ـ2                  
 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 ـ شیوة مطالعة منابع 1ـ3            
 ای برای آزمون وکالتآمادگی اختصاصی و حرفه مرحلةـ شیوة مطالعة منابع 2ـ3            

 های عام و مشترک در مورد مطالعة قوانینـ روش1ـ2ـ3                  
 بندیـ روش نمودارکشی و جدول1ـ1ـ2ـ3                                    

 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 نمودارنویسیـ نکات پایانی مربوط به جدول6ـ1ـ1ـ2ـ3                                                 

 ایـ روش مطالعة مقایسه2ـ1ـ2ـ3                                    
 طالعه بر اساس عبارات کلیدیـ روش م3ـ1ـ2ـ3                                    
 پذیری و اخراج اکثرـ روش اقل4ـ1ـ2ـ3                                    
 ـ روش حسن تعلیل 5ـ1ـ2ـ3                                    

 ـ نکات اختصاصی برای برخی دروس2ـ2ـ3                  
 درس آیین دادرسی مدنی ـ1ـ2ـ2ـ3                                    
 ـ درس حقوق تجارت2ـ2ـ2ـ3                                    
 ـ درس حقوق جزا3ـ2ـ2ـ3                                    
 ـ درس دادرسی کیفری4ـ2ـ2ـ3                                    

 مون وکالتپیرامون مطالعه برای آز فصل چهارم ـ  نکات کلّی و پایانی
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 مراحل آمادگی برای آزمون وکالت فصل اوّل ـ

 در آزمون وکالت در نظر گرفت:مرحله را برا  آمادگی  دوتوان به طور کلّی می

 مختصّ آزمون وکالت(یعنی ) اختصاصیا  یا حرفهیا  تکنیکیو آمادگی ب     و آمادگی علمی یا عمومیالف

 ـ آمادگی علمی یا عمومی 1ـ1

گیرد. اینکه اص ً علم حقوق را تا چه حد نخست، داوطلب از حیث سطح کلّی علمی مورد توجّه قرار می در مرحلة

واقعاً حدّاقل در حدّ یک کارشناس داند یا خیر؟ و بعد از آن، آیا حقوق را میاز  شاخههر ات و مسلّمات لیمسلّط است؟ اوّ

خواهد برا  آزمون وکالت آماده به اینکه می بدون توجهه داوطلب، در واقع، در این مرحل علم دارد؟ ،ته حقوق)لیسانس( رش

آن با  به کتب مرجع مرتبطباید کسب نماید. بدین منظور برا  هر درس در برخی دروس بایست بنیة علمی  ز  را گردد، می

ی کردن این مرحله، بسته  ز  به ذکر است، ط مراجعه نماید. در قسمت بعد، منابع این مرحله توضیح داده خواهد شد. درس

رجع م کتبِ از ممکن است شخصی برخی به اینکه شخص، تا چه میزان نیاز علمی و آمادگی ذهنی دارد، متفاوت خواهد بود.

ماهه برا  و  کافی باشد؛ این امکان هم وجود دارد که شخص، کرده و بدین لحاظ، تدویر  یک مطالعه ،در دورة ارشدرا قب ً 

 غور و تعمّق در این مرحله باشد.  شش ماهنیازمند 

 یا اختصاصی  تکنیکیـ آمادگی 2ـ1

گیرد. اینکه آیا آزمون وکالت مورد توجّه قرار می ظرائفدر مرحلة دو ، آمادگی داوطلب از حیث آشنایی با نکات و 

ز کدا  منابع سوا  طرح سوا ت این آزمون چگونه است؟ او شیوة طرح رو شود؟ جنس داند قرار است با چه آزمونی روبهمی

 3 حدّاقل نکتة مهم آن است که برا  این مرحله، در هر حا  . و...شیوه مطالعه برا  آزمون وکالت چگونه است؟ گردد؟ می

بیند، باید طور  می )آمادگی علمی( باید منظور گردد. پس اگر داوطلبی خود را نیازمند طی کردن مرحلة نخستزمان ماه 

 که سه ماه مانده به آزمون وکالت، مرحلة آمادگی عمومی )علمی( را طی کرده باشد.ریز  کند برنامه

 العهمط به داوطلبان بدون گذار از مرحلة نخست، مبادرت برخی از .متفاوت استمطالعه برا  هر یک از دو مرحلة فوق، 

 .گو باشد( جوابرخی مواردو در ب تواند )تحت شرایطیمی برخی دروسدر مورد این کار  کنند.در مرحلة دو  می

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

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

 درسدر مورد رو شد؛ مگر آنکه روبه با این دروس در آزمون وکالتتوان ، اصو ً نمی ز  وکالت، بدون داشتن بنیة علمی

می گونه که آد؛ دقیقاً همانبه خاطر سپرده شود و همچون یک رایانه، «واو به واو»متون قانونی به صورت آیین دادرسی مدنی، 

باشد. ذرا میگسطحی و یر  بسیار پرزحمت بوده و نتیجة آن بر نا  و نا  خانوادگی خویش مسلّط است. مسلّماً این شیوة یادگ

توان ع وه، با صَرف نیمی از آن همه زحمت، میبه ماند.یعنی معلومات حاصل از این روش، چند صباحی بیش در ذهن نمی

ست دو  )مثل کتب علمی و مرجع را مطالعه نمود. پس منطقاً مطالعة کتب مرجع، بسیار سودمندتر از مراجعه به منابع د

 باشد.میکورکورانه قوانین کردن و یا حفظ ها  تألیفی و...( جزوات آموزشی، تست
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 هر مرحله از آمادگی برای آزمون وکالتمنابع  فصل دوم ـ

 گردد.معرّفی می« آمادگی اختصاصی»و « آمادگی عمومی»هر یک از مراحل در این فصل، منابع مورد نظر برا  

 : )آمادگی علمی و عمومی(  رحلة نخستدر مورد ممنابع ـ 1ـ2

 مدنیحقوق درس ـ 1ـ1ـ2

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

ار ر عمیق و بیکبا قواعد عمومی قراردادها را دوره کند؛دو بار،  حدّاقلتردید شخص باید پیش از مطالعه برا  آزمون وکالت، 

در اولویت  کاتوزیاناز پنج جلد کتب قواعد عمومی قراردادها  مرحو  دکتر  5و  4، 2مجلّدات  ،دو : دوره(. در این زمینه

 (بر جلد نخست، اولویت دارد. سو مسلّماً بهتر است و از بین این دو، جلد  گرددهم اگر مطالعه  سو جلد جلد اوّ  و ) ؛است

گیر  با قلم استاد یا به هر دلیل، مایل به مطالعه این مجلّدات نیست، به دلیل کمبود وقت یا عد  ارتباطاما چنانچه داوطلبی 

ی از همان و شیوای نوش را که در واقع خ صة نسبتاً دقیقجناب جرعه« 3اعما  حقوقی و تعهّدات و مدنی »تواند کتاب می

ظور توجه کنید که مناست، جایگزین مجلّدات قواعد عمومی نماید. «( خیارات»پنج جلد استاد کاتوزیان )و البته فاقد بحث 

 ردد. گو هرگز در درس مدنی، تست تألیفی توصیه نمی نیستنوش، کتاب تست این نویسنده جرعه 3ما در اینجا از کتاب مدنی 

اقات،  ز  است دورة نیز یکی از مباحث بسیار مهم حقوق مدنی است که بجز عقود مضاربه، مزارعه و مس عقود معیّن

 )از جمله همان سه عقدِ ( بخوبی مطالعه گشته و پس از آن، کلّ عقود معین7و  6مقدّماتی عقود معیّن استاد کاتوزیان )مدنی 

 کفالت نیز ک ً در حقوق مدنی حذف است.() .با کتاب نظم کنونی بازخوانی گردداز جزوه استاد شهباز  همراه  مورد اشاره(

فراگرفته باشیم(  بسیار خوب)اگر قواعد عمومی را ( خانواده) 5مدنی  و ()اشخاص 1مدنی ، شفعه، وصیتدر مورد 

 ،صولی چنانچه شخ و کافی است؛ب مانع  )حسب مورد همراه با جزوه استاد شهباز ( جعه مستقیم به کتاب نظم کنونیامر

 درسی و علمی بکتاین مباحث را از ،  ز  است )یعنی درحدّ صفر است( کندبسیار احساس ضعف میدر همین موارد هم 

 گردد.خاص( غالباً سوا ت از نص قوانین مربوطه )خصوصاً قانون امور حسبی( طرح می)اش 1مطالعه نماید. در بحث مدنی 

داوطلب هر چقدر هم با یس، روان و گویا بوده و جزوة جناب آقا  دکتر شهباز  بسیار سل ،بنده ز نظرا، ارثدر مورد 

 ارد.است اما بار علمی مناسبی هم د ”جزوه”ه یعنی با اینک تواند ارث را فرابگیرد.خوبی میارث بیگانه باشد، با این جزوه ب

. اگر هم این مبحث را از کتاب نظم کنونی گرددنوش توصیه میکتاب جدید جناب جرعهنیز  ( اموا) 2مدنی برا  

که آنچه در مورد منقو  حکمی، غیرمنقو  حکمی و تبعی و... در کتاب  این نکتة مهم توجه داشته باشیدکنید به مطالعه می

نوش کتاب جناب جرعهشود، متفاوت است و در این مورد، ی آورده شده، با آنچه در روا  آزمون وکالت دیده مینظم کنون

 دکتر شهباز  را م ک قرار دهید. ة مدنیجزوو یا 

 ایشان متفاوت است و در واقع دو جزوة جداگانه هستند. مدنیتوجّه نمایید که جزوة ارث دکتر شهبازی با جزوة * 

خواهید با ای موجود است؛ چنانچه میصفحه 400ای و صفحه 200حقوق مدنی ایشان در دو نسخة  * همچنین، جزوة

 ای را(.صفحه 400ای را مالک قرار دهید )نه صفحه 200 نسخة که گردداکیداً توصیه میجزوة ایشان پیش بروید 
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ته باشید آن است که یکی از فروع این باید در ذهن داش این موردا  که در ؛ نکته)وقایع حقوقی( اما مسئولیت مدنی

، 1347مبحث، مسئولیت در حوادث رانندگی است. قانون بیمه اجبار  مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتور  مصوّب 

 87و یا  47بر اساس قوانین  کاتوزیاناستاد در تاریخچة این بحث مشهود است. در حالی که کتب  1395و نهایتاً  1387

ست. اما واقعیت آن است که هیچ فرقی در اصل و مبنا  بحث ایجاد نشده است و با توجّه به این که در قانون نگاشته شده ا

قرّر شده مو بر مبنا  نظریه خطر نوعی و بدون تقصیر  مسئولیتنقلیه،  رندگان وسائطف، برا  دانیز همانند قوانین سلَ جدید

 از کتابتوانید دارید می« روزبه»وسواس کتابِ اگر به هر حا  ما اهمچنان کارگشا است.  کاتوزیاناست، کتب استاد 

استفاده نمایید و در هر حا  )و با هر منبعی که پیش  (بعدبه 97و حتماً چاپ  )چاپ سمت مسئولیت مدنی دکتر صفایی

 و الفاظ آن دقّت کامل داشته باشید. قانون مسئولیت مدنیروید( به متن می

 قرار دارند، هرگز نباید کار را با کتاب نظم کنونی «بسیار ضعیف»در حدّ در درس مدنی، لبینی که داوط، پس به طور کلّی

و مضر است.  کنندهگمراه ،شروع کنند. به دلیل اینکه این کتاب، عصاره و خ صه است و بدون دانستن عقبة داستان، این کتاب

 ست این کتاب را اشتباه بخواند و اشتباه بفهمد. رود، ممکن اشخصی که بدون علم کافی به سراغ این کتاب می

در این  ریز مدنی وقت بگذارید و از این بابت نگران نشوید. پایهحقوق توانید برا  درس هر چقدر میالف(  نکته: دو

 هستید تا زمانی که کتب قواعد عمومی «بسیار ضعیف»ب( اگر در درس مدنی  کارتان خواهد آمد.ه درس در آینده نیز ب

)مث ً عقود معیّن و...( نروید. اما مطالعة قواعد  از درس مدنیاید، سراغ هیچ مبحث دیگر  قراردادها را کامل مطالعه نکرده

 عمومی همزمان با دروس دیگر )مث ً جزا( ب مانع است.

 درس آیین دادرسی مدنی ـ2ـ1ـ2

-، در خوشمربوط به این درس کلّ قوانین خاصآیین دادرسی مدنی و  قانونمتن بر کلّ  دقیقبسیار جامع و تسلّط 

کنید، باز میبه این نتیجه قناعت هم حتّی اگر اما نماید. در این درس می 95تا  90حائز درصد تقریباً را ترین حالت شما بینانه

 مورد تأکید است. برا  این درس، کتب مرجع مطالعةهم 

جه از طریق مطالعة صِرف قانون، زحمت و انرژ  بسیار  مورد نیاز زیرا همانگونه که گفته شد، برا  رسیدن به این نتی

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

ا ویژه آنکه در کتب، علمی، منطق ماجربه  رف وقت و انرژ  زیاد، آنها را در اختیار داشته باشید.توانید بدون صَشده و شما می

گیرید. این طرز آموزش بسیار متفاوت با خواندن تشریح شده است و شما مواد قانونی را به همراه علّت و چراییِ آنها یاد می

  است. خود قانون

ادرسی یز  از داستاد شمس را مطالعه ننمود ، چ پیشرفتهتجربة شخصی خودِ من، آن است که تا زمانی که سه جلد دورة 

ما ( به ش قواعد عمومی قراردادها دارخواندن که بر  تر از تأکید اندکی م یمالبته مدنی بدست نیاورد . این توصیه را )

ورة فهمید، به همان دنیز آیین دادرسی مدنی را می بنیادینکنید با دورة نمایم. اما اگر احساس میداوطلب محتر  نیز ارائه می

 )بنده، منابع مرجع را قب ً برا  آزمون ارشد خوانده بود  و در آزمون وکالت عم ً از آن استفاده نمود (.ت کنید. بنیادین قناع

با توجه اص حات مهمی که در قوانین حوزة دادرسی مدنی )مانند ق. شورا( ایجاد شده است، اگر  آنکهبسیار مهم نکتة 

 مبنا  کارتان قرار گیرد. ،بعدبه 97حتماً چاپ که   ز  استتفاده کنید، خواهید برا  این درس اساز کتب استاد شمس می



 
 پورامین قاسم

 ـ مركز 95وكالت   31رتبه 

رکنیت دارد و رسیدن به محصَّ ت دادرسی مدنی بدین  ،«کتاب»دادرسی مدنی، خواندن درس آیین در هر حا ، در 
صرفاً  رصدِ باقیمانده(،د 10تا  5)یعنی همان  هاتر از خواندن خشک قوانین است. ضمن اینکه برخی تستطریق، بسیار راحت

 حتّی یکبار هم در قانون آیین دادرسی« بتوّی»کتب علمی استخراج شده و در قانون جایگاهی ندارند؛ مث ً اصط ح سوگند  از
همین آزمون )مهلت اعتراض  27تست  بکار رفته است؛ همچنین 1395لت آزمون وکا 22مدنی ذکر نشده اما در تست شماره 

و یا اینکه اگر هنگا  تقدیم دادخواست،  شود یا خیرمعروف که آیا گزارش اص حی، حکم شمرده می وا ساین ثالث( و یا 
 ود.شاینها فقط در کتب علمی یافت می ؛...؟ )قرار عد  استماع( وسرنوشت پرونده چه خواهد شدخوانده در قید حیات نباشد، 

گفت که با وجود مطالعة کتاب، شما همچنان باید با متن م ی اختصاصی برا  آزمون وکالت خواهدر قسمت آمادگالبته 
 داشته باشید. در حدّ  ز ، آشناییتک مواد قانون آیین دادرسی مدنی تک

 درس حقوق تجارت ـ3ـ1ـ2

 و ها  سهامیشرکت)خصوصاً به دلیل اص حات قانون چک( و  اسناد مطالعة علمی در این درس در مباحث
ند. لکن کتسلّط بر قانون کفایت می ،سهامی  غیرهاو شرکت اَعما  تجار ت. اما در مباحث ناپذیر اساجتناب ورشکستگی

 باشد.ی میکتب دکتر اسکینچاپ جدید منابع علمی در این زمینه،  فهمیدن قانون در این مورد نیز باید دقیق و موشکافانه باشد.
 ً این بحث، نیاز به مطالعة علمی دارد اما چون بحث نکتة جالب توجّهی که در مورد اسناد وجود دارد آن است که اصو

که بسیار  از قواعد کلّی و اصلی اسناد تجار  ( در عمل شاهد آن هستیم 1398اسناد، حیطة محدود  دارد، اکنون )یعنی سا  
نی شما عبا تست اشباع و پوشش داده شده است؛ ی)مانند وصف تجرید ، مسئولیت ظهرنویسان، شرط عد  مسئولیت و...( 

اعد قو، ها )نه فقط وکالت(در همة آزمون ها  مربوط به اسناد تجار تک تستتک« فهمیدن»و  علمی توانید با بررسیمی

 ضمناً اهد.کالبته این نکته، از اهمیت مطالعة کتاب جدید اسناد استاد اسکینی به هیچ وجه نمی .کلّی حقوق اسناد را دریابید
 خود نیاز به توضیح کوتاهی دارد که در قسمت آمادگی اختصاصی تشریح خواهم نمود. ها نیزچگونگی خواندن تست

 درس اصول فقه ـ4ـ1ـ2

برا   دکتر قافی )جلد او  و سو ( منبع مناسبیدرس اصو  فقه به هیچ وجه حفظی نیست، بلکه یادگرفتنی است. کتاب 
 . وضعیت را داردباشد. تألیفات سرکار خانم سمیرا محمّد  نیز همین این درس می

ی فرابگیرید و آن مثا  را به عنوان سرنخ با مثا سعی کنید مباحث اصو  فقه را خوانید، در هر حا  و با هر منبعی که می
کنید. مث ً به جا  آنکه تعریف مقدّمة وجوب و مقدّمة واجب را حفظ نمایید، به عنوان مثا  به « حفظ»از بحث مربوطه، 

اعت مالی، مقدّمة وجوب حج است و وضو مقدّمة واجب برا  نماز. )بدیهی است باید اصل بحث را خاطر بسپارید که استط
 و حفظ کردن مثا ، جهت یادآور  اصل بحث است(.« بفهمید»

در مورد اصو  فقه، کتب علمی زیاد  به چاپ رسیده است اما باید بدانید همة آنها تقریباً یکسان هستند. تصوّر نکنید 
آسا در ذهن شما قرار دهد. همه مباحث تقریباً شبه و به طور معجزهاست وجود داشته باشد که اصو  فقه را یککتابی ممکن 

اند که با غرض طرّاحان تست متفاوت است. در برخی موارد مشابه است. اما برخی کتب در موارد اخت فی، نظراتی ارائه داده
و  فقه، با آنچه در آزمون وکالت متداو  است مغایر بوده و در برخی اصکتاب ا  که نظرات علمی دکتر شهباز  در دیده

 موارد نیز کتاب علمی ایشان اص ً ساکت و یا بسیار مجمل است. 

اما به طور کلّی، تأکید  باشد.( می1و  3گیر  از بحث در این زمینه، کتب استاد قافی )جلد توصیه نگارنده به عنوان نتیجه
 منبع را بخوانید.بر آن است که فقط یک 
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 درس حقوق جزا ـ5ـ1ـ2
زیرا سبک سوا  در درس دارد !!! بستگی  را خوانده، «فقط قانون»ی که به طور کلّی درس حقوق جزا به شانس داوطلب

د آنچه در ماننتست به صورت کلّی و از ظاهر قانون باشد  بنا باشد اگر درسدر این تواند متفاوت باشد. جزا سا  به سا  می
توان به سوا  پاسخ داد؛ زیرا قانون در اغلب رخ داد، با توسّل و تسلّط به خود متن قانون به راحتی می 94ون وکالت آزم

کمتر حکمی رانده  )امور موضوعی( تشخیص موردشیوة قضاوت کردن در  پیرامونها حکم کرده اما موارد، در مورد نتیجه
 ازجرایم یک کدا  مورددر  مجازات اجرا   و حکم صدور: »خوانیممی 94آزمون وکالت  84تست  به عنوان مثا  دراست. 

 تا  آنهاسه)که پرونده را قضاوت کرده و نتیجة هر یک را  4اح قب ً خود طرّ در این تست،« است؟ تعلیق و تعویق قابل زیر،
ها  )سایر تستر اسیدپاشی و... . در چهار گزینه به شما عرضه داشته است: معاونت در قتل عمد، معاونت دنص ماده هستند( 

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

شاهد  98تا  96تر را داشته باشند )مانند آنچه در آزمون وکالت حا  تصوّر کنید طرّاحان تست قصد طرح سوالی عمیق
به عنوان مثا  ممکن است به جا  تست مذکور در با ، قضاوت در پرونده  کند.بودیم( در اینجا دیگر نص قوانین کفایت نمی

ا  را تشریح کنند که نیاز به قضاوت شما داشته باشد و شما باید نیز به عهدة داوطلب قرار داده شود و در متن سوا  حادثه
 در تست مذکور در با مث ً )یست. بفهمید آن کار که در متن سوا  آمده، معاونت است، شرکت در جر  است یا اص ً جر  ن

توانست حوادث آن چهار پرونده را هم در چهار گزینه به طور مختصر تشریح کند تا شما مجبور شوید اح تست میطرّ
آزمون وکالت  83یا  92مانند سوا  خودتان قضاوت کنید که آیا ف ن عمل، معاونت در اسیدپاشی هست یا خیر...(. و نیز 

اوت قض ماا هستندصحیح  نفسهما سوا تیاداتی که به کلید وارد شد( فینظر از اخت ف نظرها و ایر)صرفا  ؛ این دو سو95
و این گونه قضاوت کردن نیازمند مطالعة قبلی کتب علمی است و با صِرف تسلّط به نص اند را به عهدة داوطلب قرار داده

 باشند.گویی میبه سختی قابل پاسخقوانین 

گردد در مورد درس حقوق بعد مشاهده شده، به داوطلبان توصیه میبه 96ه روا  جدید  که از آزمون وکالت با توجه ب
تصاصی و جزا  اخجزا  عمومی دکتر اردبیلی  کتبجزا به نصّ قانون اکتفا نکرده و به کتب مرجع رو  آورند. در این رابطه، 

 مناسب است.دکتر میرمحمّد صادقی 

تواند مطالب علمیِ پراکنده را در ذهن داوطلب منظّم طالعه کتاب شرح آزمونی جناب غفور  میپس از این مرحله، م
 گردد.کند. لذا کتاب اخیر نیز توصیه می

گردد در هر حا  و در کنار هر منبعی که انتخاب همچنین بنا به د یلی، به داوطلبان آزمون وکالت اکیداً توصیه می
حقوق جزا  دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت مدیرة کانون محتر  ر جعفر کوشا )استاد کنند، مقا ت و جزوات دکتمی

 وک   دادگستر  مرکز( را حتماً به دقت مطالعه فرمایند... .

 آیین دادرسی کیفری ـ6ـ1ـ2
اب تک و ترین درس در آزمون وکالت، درس آیین دادرسی کیفر  است! این درس هیچگاه نیاز به مطالعة علمیمهربان

 نیاز به مراجعة مورد  به کتاب نکات دکتر خالقی احساس شود.گاهی مرجع ندارد و حدّاکثر آن است که 
 بیشتر سخن خواهیم گفت. و تکنیکی اختصاصیبنابراین در مورد این درس در مبحث آمادگی 

 
 



 
 پورامین قاسم

 ـ مركز 95وكالت   31رتبه 

 یا تکنیکی منابع مرحلة آمادگی اختصاصیـ 2ـ2
حدّ پیشنهاد  است که بر اساس تجربة نگارنده ارائه شده است. بنده بسیار  از کتب  در گرددذکر می توجّه: کتبی که در زیر 

ر این اگر د شوداکیداً توصیه میاما نمایم. میمعروف در این مرحلة را بررسی نمود  و پس از این تجربه، موارد زیر را توصیه 
  العه نکنید.مط« چندمنبعی»بخوانید و هرگز به صورت  رامنبع دیگر  را هم مناسب دانستید، به هرحا  فقط یک  کتابمرحله، 

 درس حقوق مدنی:ـ 1ـ2ـ2
 کتاب دکتر بیات. یا و (اندمورد مباحثی که علمی مطالعه نشده و کتاب نظم کنونی مرحو  استاد کاتوزیان )در

 )جزوة ارث ایشان یک جزوة مستقل است( حقوق مدنی دکتر شهباز ا ِ صفحه 200و جزوة 
ها  همة ( که تست98و یا کتاب جدید تست دکتر شهباز  )چاپ  قربانی )چتر دانش(دکتر  حقوق مدنی تستو کتاب 

ها  توان برا  جبران این نقیصه، تستدر خود جا  داده و می 97ها  دکتر ( را تا سا  ها  جدید )به جز آزمونآزمون
لعة مطاهر تست، پاسخ در مورد کتاب تست دکتر قربانی، ها  دکتر  را از دفترچه آزمونی بدست آورد. ضمناً در آزمون

 ، ضرور  نیست.)و به طور کلّی مازاد بر اصل جواب( مازاد بر یک صفحه توضیحاتِ

 درس آیین دادرسی مدنی:ـ 2ـ2ـ2
 قانون و 
 (.ناها  تألیفی ایشها  آزمونیِ این مجموعه مدّ نظر است؛ نه تستفقط تستکتاب تست جناب آقا  کمالوند )و 

 درس حقوق تجارت:ـ 3ـ2ـ2
 و قانون

 دکتر قربانی )چتر دانش( حقوق تجارت و کتاب تست

 درس اصول فقه:ـ 4ـ2ـ2
 ها  وکالت با کلید رسمی آن )وها  آزمونزنی برا  درس اصو  فقه فقط بایستی تستدر مورد تست نکته مهم آنکه

 ک کار ها  ایشان به سبک آزمون وکالت( مدلیل قرابت سبک تستها  تألیفی سرکار خانم سمیرا محمّد  به استثنائاً تست
 رسده نظر میمناسب بنیز  . کتاب تست دکتر شهباز سایر مؤلّفین ها  تألیفیها  دیگر و نه تستها  آزمون؛ نه تستباشد

  هاخن توجّه کرده و پاسآ ها  وکالتیفقط به تستکنید انتخاب می را که اما به طور کلّی مراقب باشید هر مجموعه تستی
دفترچه سوا ت وکالت که  PDFتوانید در این باره از باشند. میارائه شده اسکودا آن بر اساس کلید رسمی سازمان سنجش/ 

 آن ارائه شده است. ط کلید رسمی درقرار گرفته است استفاده کنید که البته فاقد پاسخ تشریحی بوده و فق سایت اختباربررو  

 درس حقوق جزا:ـ 5ـ2ـ2
 همراه با کتاب شرح آزمونی جناب غفور  و قانون

 زاده )مهم(و کتاب تست تألیفی سرکار خانم دکتر شاد  عظیم
 باشند: «نشدهنسخ»که مربوط به قوانین  سراسر  و...( )اعم از وکالت، ها  گذشتهها  سا تستکلّ و 

گذشته را طبق قوانین جدید تشریح کرده، همان را تهیه کنید.  سنواتها  اگر کتابی سراغ دارید که آزموننه، در این زمی
ود خ اند و برخی کتاب تست جناب آقا  دکتر نورمحمّد صبر ؛جناب آقا  غ می کتاب تست قانون یار را معرّفی فرموده

 نید.ها را بررسی کد  که البته تا حدّ  اِهما  بود و شما همه تستها  گذشته وکالت را تجربه کرها  آزمونبنده فقط تست

 درس آیین دادرسی کیفریـ 6ـ2ـ2
 و قانون 
 (؛ اگر  ز  شد...فقط برا  مراجعة مورد جلد  است؛ آن هم که تکدکتر خالقی ) ها نکتهو کتاب 

 بعد(.به 94ها  وکالت سا  ها  آزمون)اگر اصرار دارید: تست تست: نیاز نیست.و 

http://www.ekhtebar.com/
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 نابعـطالعة مـوه مـشی فصل سوم ـ

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

 تما  بگذارید و عجلّه نکنید.ترین دور مطالعه است. پس در دور اوّ ، سنگ  مطالعه، همیشه مهمترین و اصلیدور اوّ

 و مرجع شیوة مطالعة منابع علمی ـ1ـ3

توان مطرح کرد و عمدة مباحث بر رو  شیوة مطالعة نمی مفصّلیها  در زمینه مطالعة منابع علمی و کتب مرجع، توصیه

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

ا و نیز هحتّی نکات مندرج در پاورقی؛ كتاب را بخوانیدآن سراغ كتاب مرجعی برويد، پس همة اگر قرار شد به  *

که نویسندة محتر ، مباحثی را از حقوق فرانسه آورده و یا مطالبی را )معمو ً با فونت ریزتر و متفاوت( به عنوان مطالبی آن 

یهی است هنگا  مطالعة کتب مرجع، ارجاعات پاورقی به کتب بد درج کرده است. «برا  مطالعة بیشتر»یا  «قرائت و تمرین»

 باشد.مانده و در عین حا  همچنان برایمان مبهم بوده مهم بسیار ، مبحثگیریم؛ مگر آنکه و منابع دیگر را نادیده می

ت. سبحث و فهمیدن روح قانون به غایت تأثیرگذار و رکین ا روشن شدن تاریخچة خواندن مطالبی از این دست، در

شود که شما به جا  حفظ کردن آنچه همچنین خواندن کلّ کتاب مرجع موجب میکم نگیرید. هیچگاه این مطالب را دست

ر منجر متعاقباً این ام یاد بگیرید. )علّت و معلولی( شود، مطلب را به صورت داستانی و استد لیاز متن قانون برداشت می

دهد، در سایر موارد هم خود انجا  میاید، با وحدت م کی که ذهن شما خودبهاشتهشود که اگر در خواندن قانون نقصی دمی

 ها  غریب و بیگانه برآیید.بتوانید از عهدة تست

 برداری كنید.از كتب مرجع خالصه *

 زیانتوکاسازد. این توصیه را استاد ما میبزرگی برا  آیندة شبسیار گیر است، اما سرمایة هرچند کمی وقتاین کار 

 یا قواعد عمومیدادرسی مدنی آیین  کتبکه بنده از هم  هاییبردار خ صه. فرمودندمینیز بارها به دانشجویان خود ارائه 

 یند.آبکار می ها  علمیراها  ارزشمند در کورهبه مثابه توشههمچنان  ،ا برا  خود تدوین کردهدر سنوات گذشته،  قراردادها

ار را به سو  کنفره هر کدا  یکجمعی حل کنید. یک گروه سهتوانید با کار دستهن کار را هم میگیر بودن ایمشکل وقت

و پراکنده نگردد و از کار همدیگر خبر داشته باشید.  متشتّتو جنبة اتّحادتان کار « فضا  روانیِ»عهده گیرد؛ به شرطی که 

 دهم.در نکتة بعد  توضیح می لزو  این اتّحاد روانی را چراییِ

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

ا  که اغلب باشند. اما نکتههم ها  دیگران هم خوب است و ممکن است بسیار جامع و کامل نوشتهجزوات و خ صه 

در همان فضا  گاه خوانید ناخودآرا مییا )گروه خودتان(  خودتانماند آن است که وقتی شما جزوة دستنویس مغفو  می

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

 . گرددآن جزوه ایجاد می فقط برا  نویسنده یا نویسندگان روانی هر جزوه اید. بارِخوانده «عمیق»مربوطه را مجدّداً به طور 

بارات با عبه هر حا  برا  شما فقط یک جزوه اما توانند مفید باشند، میدیگران هم در حدّ خود  ها نوشتههخ صالبته 

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



 
 پورامین قاسم

 ـ مركز 95وكالت   31رتبه 

 ای برای آزمون وکالترفهشیوة مطالعة منابع برای آمادگی اختصاصی و حـ 2ـ3

یعنی  .(ایمت)شنبه تا پنجشنبه، هر روز فو  تا آزمون وکالت داشته باشید برا  این مرحلة، شما باید حدّاقل سه ماه زمان

 شود قرار است ظرف حدود دو ماه و نیم به انجا  برسد و در دو سه هفتة پایانی مرور گردد.مباحثی که در ادامه ذکر می

ها  علمی خودتان را به سبک آزمون وکالت آرایش هنگا  شما به آن احتیاج دارید، آن است که آموخته آنچه در این

 ،سزایی دارد. اما قبل از آنها  گذشته در این راه، نقش بهآزمون وکالت سا  سوا تتردید تست زدن و بررسی دهید. بی

ها  مشترک در تما  دروس و سپس نکات ابتدا شیوه هم نمود.دیگر  نیز باید صورت گیرد که ذی ً به آن اشاره خوا امور

  شود. ز  برا  برخی دروس ذکر می

 در مورد مطالعة قوانین های عام و مشترکروشـ 1ـ2ـ3

مجموعه نمودارها »و تدوین  و تهیّة2آن  اهمّیت تهیّة نمودار وروش و 1گیرد: مرحله مورد بررسی قرار می 5 مبحثدر این 

 بازنویسی ذهنی؛و 5بخشی در ترسیم نمودار و سرعت4 بازنویسی از حفظ؛و 3 ؛«مطمئنو جداو  

 گردد.بند  و نمودارنویسی بیان میمربوط به جدو  کلّینکات در پایان مبحث نیز 

 نمودار و روش آنجدو  و تهیّة و 1و1و1و2و3

اختصاصی باید انجا  دهید، نمودار کردن مواد تکنیکی و هایی که در بحث آمادگی ترین کارترین و ضرور یکی از مهم

نظیر غافل هستند و خود بنده نیز آگاه شدن از آن را اکثر داوطلبین از این موهبت بی است. نصوص قانونیبند  و جدو 

 دار جناب آقا  غ می عزیز هستم.وا 

، جایگزین حبس و... هر یک صدور حکم راقبت تعلیق مجازات، تعویقتخلّف از دستورها  دوران م به عنوان مثا ،

 شوند.بعضاً با هم اشتباه میاثراتی دارد که 

 مستطیل او ، فقط متن مواد قانونی مربوطه است و مستطیل دو ، جدو  آنها: حا  دو مستطیل زیر را با هم مقایسه کنید:

 

 

 

 

 

 

 

کم محکومیت صادر در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و ح ـ44ماده 
 .صادر کندحکم محکومیت یا مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه تواند برای یک بار تا نصف مدت ورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی میکند. در صمی

تواند به درخواست حکم قطعی می چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده ـ50ماده 
ای بار دوم، موجب الغای قرار 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 دادگاه بر

 شود.تعلیق و اجرای مجازات می
شود. در روط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میهرگاه محکوم در مدت آزادی مش ـ61ماده 

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

دوم به مجازات و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یکاحکام چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای  ـ81ماده 
 گردد.ت حبس اجراء میشود و در صورت تکرار، مجازامورد حکم افزوده می

مجازات به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت صادرکننده حکم تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه مجازات چنانچه محکوم طی مدت اجرای  ـ24ماده 
کند. همچنین تبدیل مییا جزای نقدی درجه هفت یا هشت یت را به حبس دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومسوم افزایش میتکمیلی مندرج در حکم را تا یک

تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم، نسبت به لغو یا تکمیلی، دادگاه میمجازات بعد از گذشتن نیمی از مدت 
 تکمیلی وی اقدام کند.مجازات کاهش مدت زمان 
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ه، ها و خ صو مخصّص و منسوخ و ناسخ کردهابتدا مواد و قوانین مربوطه را گردآور  و تجمیع ، جدو هر برا  تدوین 

  یک جدو»ها  نهایی نویس بنویسید و سرانجا  برا  دادهرا در چکنهایی گیر  نتیجهکنید. سپس   چه هست را اِعماهر

توجّه کنید که نمودار نهایی را  تبدیل نمایید.« رمزنگار  شده»سپس همان جدو  را به حالت  ید وتهیّه کن )عاد ( «رسمی

 . تاده باشدا  از مواد از قلم افیکبار بیازمایید که مبادا نکتهحتماً 

 

 «مطمئنمجموعه نمودارها و جداو  »تهیّة و تدوین و 2و1و1و2و3

را  ا (، یکبار ببعد ذکر کردهدهید )که در شمارة نویس اختصاص میا  که برا  چکدر چند صفحة اوّ  یا آخر دفترچه

ا  از توضیحات ضرور  سید و خ صهرا با دقّتِ تما  بنوی ها(شدهها و هم رمزنگار )هم رسمی همیشه، نمودارها و جداو 

هر جدو  را که از ظاهر خود جدو  قابل برداشت نیست و همچنین شمارة مواد مربوط به آن جدو  را در کنار آن یادداشت 

نمایید تا با هربار مراجعه به آنها )جهت چک کردن نمودارها  تمرینی( توضیحات و مواد مرور شود. از صحیح بودن 

 کنید اطمینان حاصل کنید چون از این پس بجا  مواد، قرار است آنها را م ک قرار دهید.ر اینجا درج میهایی که دجدو 

 

 بازنویسی از حفظ و3و1و1و2و3

  جداو  و نمودارهاو تمرین « بازنویسی»مهم است و هزاران بار باید بر رو  آن تأکید کرد،  آنچه بسیاراکنون 

 باید دست بهبلکه  ا  ندارد؛فایده چندانها باشد. نگاه کردن و خواندن جدو می ودتاندست خو با  از حفظ شده،رمزنگار 

 زمونآیک نویسی! برا  این کار اختصاص دهید )بعد از مشقهنویس و سیابرگ را به عنوان دفتر چک 60یک دفتر . قلم ببرید

از ه کاست که جدو  مربوطه، دقیقاً همچون تصویر   تنها به این شیوهشود...( ها برایتان خاطره مینویس، همین چکموفّق

چندین ماده  یکجا نویسی یا نموداربند ، هدف، به یاد آوردن شود. در جدو منز  خود در ذهن دارید در ذهنتان حک می

 راحت شویم.و سردرگمی در آنها شونده مواد مشابه و خلطهمه آن زحمتکوتاه است تا از  در زمانی

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

نگاه کنید. مجدّداً ت ش کنید. آنقدر که بتوانید کلّ جدو  را بدون نیاز به نسخة مطمئن ترسیم نمایید. « نسخه مطمئن»از رو  

ت و آرامش انجا  دهید؛ حتّی اگر فوراً آن جدو  را حفظ شدید باز هم تا دو روز این کار را برا  هر جدو ، تا دو روز با دقّ

 با دقّت ادامه دهید. حتماً پس از هربار ترسیم، آن را با نسخة مطمئن چک کنید.

 جرم اوّل تخلّف 

 عويقت 
1

2
 صدور          /      

 اجرا            /  2 - 1 تعلیق  

 باقی          2 – 1 مآ    

1 جای   

2
−
1

4
 حبس     

1 تک   

3
 78حج     

 دانیم كه:دول سمت راست بنا به فرض، از قبل میدر ج

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

 جزا  نقد ؛ یاحبس «: حج»و منظور از 

 ... ممیّز هم نشانگر اختیار قاضی است

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

» 



 
 پورامین قاسم

 ـ مركز 95وكالت   31رتبه 

 هنگا  بازنویسی بهتر است ترتیب زیر را رعایت کنید:

 چنین ترسیم کنید: فیه ابتداو ابتدا اسکلت جدو  را ترسیم کنید؛ مث ً در مانحن1

   

     /  

     /  

   

   

   

 

 توانید تیترها را خ صه و کلید  انتخاب کنید:شده، تیترها را بنویسید؛ تا میترسیم بند ِو در استخوان2

 جرم     اوّل تخلّف     

     /  

     /  

   

   

   

 

بهتر است اگر آن جدو  به شکل عمود  است، آن را به صورت  ها را پر کنید.ها یا ردیفو در مرحلة بعد، ستون3

 کنیم.عمود  پر کنید و اگر افقی، افقی. چون جدو  ما عمود  است، ما هم عمود  از با  به پایین پر می

در  گانی کهحفظ کنید؛ واژ«( شعار»)مثل یک را « جم ت خاصی»باید المقدور حتّیها ها یا ستونبرا  پر کردن ردیف

 : درا به خاطر آورَ بحثدهید باید طور  باشند که ذهنتان با دیدن یا خواندن آنها، بتواند فوراً کلّ ماجرا  آن جداو  قرار می

 کنیم. از با  به پایین پر می« تعویق، تعلیق، آ  جا  تک»با جملة )مث ً( پس در مثا  ما ستون اوّ  را 

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

 تان شده است پر کنید تا جدو  نهایی به دست آید.و ذهن ا  که قلق دستبه همین ترتیب ستون دو  و سو  را با هر جمله

ا هگویید آن است که بجا  حفظ این همه طو  و تفسیر و این جدو ممکن است اولین چیز  که اکنون در ذهن خود می

کنیم. اما شما )تا اینجا  کار( هنوز از برخی نکات غافل هستید که در انتها  همین بحث خواهم گفت. یخود مواد را حفظ م

 ترسیم خواهید نمود..!!« سه ثانیه»اما خ صه آنکه نهایتاً کار بجایی خواهد رسید که شما هر نمودار را در کمتر از 
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 بخشی در ترسیم نمودارسرعتو 4و1و1و2و3

جویی در وقت و نهایتاً جلوگیر  از هدر رفتن بخشی در ترسیم نمودار، صرفهکنید هدف از سرعتممکن است تصوّر  

 وقت در آزمون اصلی باشد. اما چنین نیست؛ بلکه اصو ً قرار نیست شما در جلسة آزمون، حتّی یک نمودار ترسیم نمایید.

یشترِ بر بوده و این کار در بخاطر سپردن هرچهبیشتر بر آن نمودابخشی به نمودارنویسی، تسلّط هرچههدف از سرعت

کند. به هرحا  واجب و آن جدو  موثّر است. ضمن آنکه تسریع در ترسیم نمودار، شبهات و تردیدها  بیهوده را دفع می

ید در وانتضرور  است که تا حدّ امکان یک نمودار را سریع رسم کنید. برا  این کار نیز فقط تمرین و تکرار  ز  است. می

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

 بازنویسی ذهنیو 5و1و1و2و3

ننده کاصل ماجرا اینجا است؛ ممکن است پس از یک ماه تمرینِ هر روزه، عمل بازنویسی برا  شما کمی تکرار  و خسته

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

ها درس بخوانید و روزها بخوابید(. یعنی گیرید شبروید. )در ماه رمضان اگر روزه میکه در انتها  شب به رختخواب می

 .به همان ترتیبِ بازنویسی کاغذ ذهنی بازنویسی کنید؛ دقیقاً  غذ ، به طوراز این پس، در آخر شب، بجا  بازنویسی کا

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

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

ه خاطر ب»اید که نمودار را به جا  ترسیمِ ذهنی، در کسر  از ثانیه، یکجا کار به بازنویسی ذهنی برسد، آنقدر مسلّط شده

در کجا  کیبورد قرار دارد و ابعادش چگونه است و... . به همین دلیل در  Enterدانید دکمة میکه دقیقاً همانگونه «. آوریدمی

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

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

 ها را با کمکِ نمودارِ ذهنی بزنید.(زنی هم تست)در دوران تست کشد.طو  نمی دقیقه 15گردد. این کار در آن زمان بیش از 

نویس نوشته و از آن پس، توانید جدولی را که بنده در با  به عنوان نمونه درج کرد ، خوتان در چکهمین ا ن شما می

اوایل کار خطا بنویسید. ایراد  ندارد؛ حفظ خواهید شد. ممکن است  ؛به فاصلة چند ساعت و هر دفعه، چند بار ترسیم کنید

اما اشتباهات خود را با نسخة مطمئن چک کنید و جدو  را مجدّداً ترسیم نمایید. سرانجا  پس از حدود ده بار بازنویسی، آن 

گر . امدّت شما رفته استنمودار را همانند یک پاز  کودکانه کام ً حفظ خواهید شد؛ تا اینجا  کار جدو  به حافظة کوتاه

 مدّت شما منتقل خواهد شد. همین ا نهمین کار را یک ماه ادامه دهید )که باید هم ادامه دهید( آن جدو  به حافظة بلند

 تمرین مجدّد، به یاد دار ... .جداو  ترسیمی را بدون  برخی، بنده سپر  شده 95سا  از آمون وکالت  3که حدود  (98)آذر 

لسة آزمون )مث ً به دلیل استرس یا هرچه( نتوانستید جدولی را در ذهن مجسّم کنید، آن در نهایت اگر به هر حا ، در ج

در گوشة دفترچه سوا ت ترسیم کنید. در اینجا دیگر نیاز  به آن سرعت نجومی نیست؛ حا  که جدو  را « با آرامش»را 

ورد. آکار استرس شما را زیاد و دقّتتان را پایین می ا  در ترسیم ننمایید؛ چون ایناید، بد را بدتر نکنید و عجلهفراموش کرده

پس اگر به هر حا  سرِ جلسه نتوانستید جزئیات جدولی را به یاد بیاورید، با آرامش و با سرعت معقو  )نه خیلی کُند و نه 

 تست را منفی بزنید. ثانیه؛ که زیاد هم هست( تا مبادا با درج اشتباه جدو ، 50خیلی سریع(، آن را رسم نمایید. )حدّاکثر 



 
 پورامین قاسم

 ـ مركز 95وكالت   31رتبه 

 سال( 18اشخاص زیر  یو قصاص جرم حدّیدر مورد  92ق.م.ا.  91 م.و  88م.  2)نمودار تبصرة نمونه جدول افقی: 

 بالغ بالغنا

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

 درک حرمت 13 تکخا تتن

 یم.ابه فرض از قبل آنها را به خوبی مطالعه کردهره است که بنا در متن مواد مورد اشا : تسلیم، تسلیم، نصیحت«تتن»منظور از و 

 ماه سه از تربیت و اص ح کانون در جر  و نیز نگهدار  تکرار عد  به کتبی تعهد اخذ یا و تذکر و : اخطار«13تکخا»منظور از و 

 سا  است. یک تا
 ت.تر است بکار ببرید. اینها فقط مثا  اسد هر عبارتی را که برا  خودتان مأنوسیتوانمی )مثل تتن( عبارات به جا  اینگونهو 

میزان مهریه در فرض حدوث هر یک از عوامل »کننده به جر ، شروعکیفر تمامی مباحث مربوط به کیفیت مجازات معاون، 
ا رّر در قانون تجارت یها  مق، نصاب«مهریه انح   نکاح، هرکدا : قبل و بعد از نزدیکی و هرکدا : در فرض تعیین یا عد  تعیین

 إلرثا، مواد مربوط به سهمها  قانون تشکی ت اوقاف با قانون مدنی در مورد موارد تعذّر استفاده از ما  موقوفه، تفاوت47 یحه
ورد درس جزا  عمومی خود  در مها  بند )اکثر جدو  بند  و یا نمودارکشی هستند.قابل جدو  همگی ،وارثین و... و... و...

  .(آزمون امسا  بسیار مفید واقع شد. 91و  89بود که اتفاقاً در تست 

این  توضیحاتِتوانید ق. . در مورد ارث اعما  و اخوا  به راحتی قابل نموداربند  بوده و شما می 935ماده مثا  دیگر: 
 کنید:در زیر تصویر  از این کلیپ مشاهده می نید.مشاهده ک جناب آقا  غ می ا ِدقیقه 25نمودار را در کلیپ تصویر  
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به صورت رمزی: 92ق.م.ا.  89و  88مواد ؛ سال 18اشخاص زیر « تعزیری»جرائم کیفیت مجازات  مثال دیگر:

دانیم که:بنا به فرض، از قبل می گردد(جدول، )که یک جدول نسبتاً مفصّل محسوب میاین مورد در 

سا  در کانون 1تا  ماه 3:        13و 
سا  در کانون 3سا  تا  1 :        31و 
سا  در کانون 5سا  تا  2:        52و 
 یا نگهدار  در کانون در دو روز آخر هفتهدر ساعات معیّن اقامت در منز  سا   5تا  ماه 3منز /آخر هفته(: : ما)« : ما 53»و 
 : خدمان عمومی رایگان / جزا  نقد        خجو 

 سا  در کانون 1تا  ماه 3/ اخطار/ تذکر/ تعهدکتبی/ تسلیم/ تسلیم/ نصیحت: 13تتن اختکو 

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

و آن هم فقط برا   5تا  1، فقط در جرائم تعزیر  هاایر موارد مثل خدمات عمومی(؛ همچنین، این جایگزینیشوند )نه جایگزین سمی
سا  با سنّ شمسی سروکار داریم و در حدّ  و قصاصی با سنّ قمر ( 18)در تعزیر  زیر .هستند ' سا  شمسی مُجر 18تا  15ردة سنّی 

بینی پیش یا اقدامی کیفرمطلقاً  ،سال 9اشخاص زیر  «تعزیری»در مورد جرائم فهمیم میقبل در صفحة این جدول با جدول مندرج  «مقایسه»: از نکته
 بینی شده است.پیش هاییو واکنش اقدامات )تحت شرایطی( ،ایشان حدّی و یا قصاصیاما برای جرائم نشده است 

)صرفاً جهت اطالع( : 92ق.م.ا.  89و  88مواد  مستندات قانونی:
کند:شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میدرباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می ـ88ماده 

 تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوانتسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و  ـالف
ونی طفل یا سرپرست قان عدم صالحیت والدین، اولیاء یا 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
 اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ـت
نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج  ـث

ـ1ره تبص

شود:های زیر اجراء میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتزیری میدرباره نوجوانانی که مرتکب جرم تع ـ89ماده 
 نگهداری در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است. ـالف
 اصالح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.نگهداری در کانون  ـب
است. 5نونی آنها تعزیر درجهه مجازات قاساعت 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
 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
 ئمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.یال در مورد جرارپرداخت جزای نقدی تا یک میلیون  ـث

 ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست. ـ1تبصره 

( تا )پ( این ماده، به 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 )الفدادگاه 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

15 - 1218 - 915 - 12ـ9*
ما 53/  52  13تتن-1 (تعزیر درجة)

ما 53/  52  13تتن-2

ما 53/  52  13تتن-3

ما 53/  31  13تتن-4

ماخج 53/  13  13تتن-5

خجتتن اختکتتن-6

جتتن اختکتتن-78



 
 پورامین قاسم

 ـ مركز 95وكالت   31رتبه 

 بند  و نمودارنویسینکات پایانی مربوط به جدو و 6و1و1و2و3

 رود،دد، بسیار دقیق و کامل باشد. بلکه آنچه از جداو  و نمودارها انتظار میگرقرار نیست آنچه در جدو  درج میو 1

العة ها باید مسبوق به مطجدو د. ناست تا نهایتاً ما را به پاسخ صحیح رهنمون گرد ”دهی به مسیر تفکّرجهت”سرنخ و  ارائة

 دقیق مواد باشد.

 انتخاب کنید به طور  که برایتانبا ادبیات خودتان جداو  را  کام ً جنبة شخصی دارند؛ کلماتو الفاظ آنها ها و جدو 2

گویا  کلّ مطالب ضرور  ماده مربوطه باشد. هر جدو  را خودتان تهیه کنید و خودتان بازنویسی کنید. به همین دلیل معتقد  

 ها و نمودارها از کتب نمودار ِ بازار  )مثل برخی کتب دوراندیشان( بهتر است.این جدو 

ع تسلّط کامل به کلّ قوانین مربوط به موضواِشراف قبلی و گیر نیست ولی نیاز به دوین نمودار و جدو  اص ً وقتو ت3

دارها  خود کمک بگیرید اما اینگونه نمودارها  آماده و ها  نمودار ِ بازار  در تکمیل نموتوانید از کتابجدو  دارد. می

و د!( ها اشتباه تایپی دارند )اگر اشتباه علمی نداشته باشنکتابگونه اینید. بسیار  از کن «آزماییراستی»را حتماً حتماً  بازار 

به هر میزان که پا  پو  و کار اقتصاد  و تجار  وسط باشد، به  معمو ً. اندیا اینکه بر اساس قوانین منسوخ تدوین یافته

 کند.ه اندازة خود شما برایتان دلسوز  نمیکس بیابد. هیچنیز کاهش می کار نیتهمان میزان، دلسوز  و حسن

توانید آن را به مجموعة نمودارها  صحیح خود اضافه و آن را به هر حا  اگر نمودارها  کتابی را صحیح یافتید می

 .دانماید ارجح میکنید. اما باز هم بنده، نمودار  را که خودتان آن را دریافته و تدوین کردهها وارد گردونة بازنویسی

گردد و شما در و با تهیه جدو  )مث ً از قسمت جزا  عمومی( بسیار  از مواد از گردونة مطالعاتی شما حذف می4

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

ها  دو توانید جپس تا مینمودار و جدو  است؛  منحصر به فردِ این پیشرفت، مزیّتِماند و باقی می مطالعة عاد اندکی برا  

توانید دریابید که چگونه برخی خود را پربارتر نمایید. اکنون می« ها  مطمئنمجموعة جدو »مطمئن و منطقی تهیه کنید و 

 اند... .مرتبه یک قانون را دوره کردههفته( چندین ها  برتر آزمون، در فرصتی بسیار کوتاه، )مث ً یکاز رتبه

شخصاً یک جدو  تهیّه و آن را  خودتانتعزیر ( حتماً  بند  جرائم)درجه 92قانون مجازات اس می  19و برا  ماده 5

ها  فراوانی از این ماده در تألیفات یا حفظ کنید. )هرچند نمونهبه طور دقیق و عمیق بیش از هر جدو  دیگر بازنویسی و 

 ها وجود دارد.(سایتوب
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اما  !محکو  گردند بند در هر درسی مباحث مشابه تا حدّ  وجود دارد. این موارد اگر فراوان باشند باید به کیفر جدو 
 مقابل هم نوشته شوند. موارد مشابهی که معدود بوده و در عین حا  امکان خلط شدن را دارند باید در یک صفحة جداگانه در

 دقّت کنید:از ق.آ.د. .  : به مواد مثا  است. چیرها  بسیار قدرتمند و حربهکننده و در عین حا ، این روش، مهیّج، سرگر 
 
 
 

، دادگاه «ثالث جلب»در )اگر دعوا  مربوط به ثالث به منظور تأخیر رسیدگی باشد( که فهمیم از مقایسه این دو ماده می
 است دعاو  را تفکیک کند. مکلّف، دادگاه «ورود ثالث»در ولی  یا نکند کندبت دعاو  را تفکیک اس مخیّر

ص ً نکتة ا «سراسر »ها  آزمونو شاید از نظر مطالعه برا   در هیچ کتابی گفته نشده باشدشاید ا  است که این، نکته
ن سبک، به همینکاتی از این دست را بایست دقیقاً می «وکالت»؛ لکن شما در مسیر مطالعه برا  آزمون تلقّی نشود معتبر 

دشوار در آزمون وکالت مطرح گردد؛ تواند به عنوان یک تست ظریف و دریابید. همین مورد میا  خودتان با خواندن مقایسه
 بسیار بعید است که طرّاح تست آزمون سراسر ، دست به طرح اینگونه سوا ت بزند... . که در حالی

در  وموارد مشابه که باید در کنار هم مطالعه شوند بسیار فراوان ق، یک مثا  ساده و در یک قانون واحد بود؛ اما مثا  فو
ا  ندارید جز اینکه بنشینید و قوانین را خوب خوب چندین بار مطالعه کنید و هیچ چارهشما هستند و همه قوانین، پراکنده 

ا را و سپس آنه وجود دارد یومباحث مشترک ف ن زمینهنون یا قانون دیگر در سپس به یاد آورید که در ف ن جا  همین قا
 این گردآور  بسیار ارزشمند است و حدوداً دوهفته مانده به آزمون، قدر آن را خواهید فهمید. گردآور  کنید.

 ،باشد. البته اینمی Wordافزار ا  بسیار به کمک شما خواهد آمد، استفاده از نر در روش مقایسهکه هایی یکی از راه
ا یکه از نظر معنا یکسان را تواند مباحث و لغاتی کند و نمیچون این برنامه تنها واژگان مشابه را پیدا می همة ماجرا نیست؛

مه ین برنارا با ا( «خسارت احتمالی»و  «تأمین»)مانند  معناو هم توانید لغات کلید  مشابههستند بیابد. اما خودتان میمشتبه 
دسته در یک صفحه جداگانه پرینت کنید. بدیهی است این کار، نیازمند آماده کردن فایل قوانین از قبل جستجو و آنها را دسته

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

مطالعة پس از چند دور  است: و ابتکار  ا سلیقه «ها خوشه»ا ، تعریف مقایسهبه روش  مطالعهها  یکی از چهره
ها را به عنوان یک خوشه استخراج کرده و همان که در چه موارد  مشترکاتی وجود دارد؛ بفهمیدتوانید ، میعمیق قوانین

توان گردآور  کرد، موارد  است که می 1375هایی که در قانون تعزیرات مصوّب جداگانه بنویسید. مث ً یکی از خوشه
 د.پذیرتر انجا  میسریع Wordافزار مورد(. این کار با استفاده از نر  20شود )مرتکب به حدّاکثر مجازات محکو  می

امروز خوشة  ودگفته شچنانکه  ها جنبة اصلی و سرفصلی دارند.ا  هستند اما برخی خوشهها بسیار فراوان و سلیقهخوشه
ل ا  نیست بلکه در اصبند  صرفاً برا  مطالعة مقایسهیعنی خوشه ؛را فردا خوشة فرجا و کنم میمطالعه را « تجدیدنظر»

یعنی وشتار در این ن« بند خوشه»به طور کلّی  ا  نیز نمود.توان از آن، استفادة مقایسهاما می رودبکار میبرا  تفکیک مباحث 
 فرعیات و صغیر و کبیر مربوط به هر سرفصل یا موضوع ابتکار . کلّ مباحث،مطالعة 

ای دعوای ثالث را از دعو ...منظور تبانی و يا تأخیر رسیدگی استثالث به[ ورود]گاه احراز نمايد كه دعوای هرگاه داد ـ۱۳۳ماده »
 «كند.هريک جداگانه رسیدگی می به اصلی تفکیک نموده

ا از دادخواست جلب ر تواندمیمنظور تأخیر رسیدگی است جلب شخص ثالث به . هرگاه دادگاه احراز نمايد كه.. ـ۱۳9ماده »
 «.دادخواست اصلی تفکیک نموده به هريک جداگانه رسیدگی كند.

 



 
 پورامین قاسم

 ـ مركز 95وكالت   31رتبه 

 بند  کنید عبارتند از:توانید بر اساس آنها خوشهعاتی که میوبرخی از موض
 خوانیم:میق.آ.د. .   141ایی(؛ برا  مثا  در  . ها  جز)بیشتر در مورد قانون« یا» و« و» تفکیک معنادار و مهمموارد * 

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

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

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

 !(سوا  شد 97از همین نکتة معروف، برا  چندمین بار در آزمون وکالت ) «.منشأ واحدی داشته باشدو شده مربوط بوده 

 : است ( طرح شده75ق. .ا. تعزیرات ) 571 مادةاز است؛ این تست  94لت آزمون وکا 99 شمارة ، تستمثال 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 درصورتج( 
 د( مطلقاً جرم است.

مادة توانید نسخة آبسیار مشهور شده است و شما می ،الما  که البته این خوشهموارد مربوط به پرداخت دیه از بیت *
ماند مغفو  می 92ق. .ا.  471ماده  هانسخهاما در برخی آن را از اینترنت بگیرید )البته خودتان تهیه کنید بهتر است( 

 حفظ کنید(. «دولت»کلید ِ شما با همان لفظ  ؛ البتهالما  استهمان بیت ،ماده آنر )چون دولت د
 و تعزیرات( قوانین دادرسیموارد انفصا  از خدمت در اثر تخلّفات )در  *
 )تعزیرات( «توسّط دیگر »یا  «شخصاً»گفته: ارتکاب جر  موارد  که مقنّن در مورد کیفیت  *
جداگانه کیفردهی  ،عما اَآن احد شناخته شده و یا اینکه همة ، جر  واحد با کیفر وموارد  که چند عمل مجرمانه *

 گونه موارد دارند.(ست؛ )در تعزیرات و طرّاحان تست ع قة خاصی به طرح سوا  از ایناشده 

 (توجّه ویژه) آن 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  *
 )مهم و در دادرسی کیفر ( یا صرفاً اطّ ع و   ز  است دادستان  ز  است و موافقت موارد  که تأیید *
عد  استماع و... در دادرسی مدنی )البته قرار عد  استماع فقط موارد صدور قرار ابطا  دادخواست، ردّ دادخواست یا  *

 (355ق.آ.د. . بکار رفته:  . متن یکبار در 
 موارد اخذ تأمین در دادرسی مدنی *
ا  هابتدا خودتان تهیه کنید و سپس با کتاب نکته بهتر است قرارها  قابل اعتراض بازپرس )خوشة معروفی است اما *

 ص را برطرف کنید(دکتر خالقی موارد نق
 (.1392ق. .ا.  261آورده شده است. )مثل تعزیز متقاذفین:  .  حدود و قصاصتعزیرات خاصّی که در کتاب  *
 در قانون دادرسی مدنی« حوزة دادگاه» موارد بکار رفتن و «مقرّ دادگاه» موارد بکار رفتن *
 توانید آنها را استخراج کنید.(می Wordو با برنامة  ها در قوانین دادرسی و ق.ت. )خوشة مهمی استها و مهلت«روز» *
ش را روز تعدادِو  دهدمی« مهلت مناسب»دادگاه  :گفتهقانون قضایی( در دادرسی مدنی )مث ً = ها  غیرمقدّر )مهلت *

 شید.(اتوجّه داشته ب« موعد»و « مهلت» طرداً للباب: به طور کلّی در آیین دادرسی، به تفاوتتعیین نکرده است و 
  .  * و...جلسه یا وقت دادرسی« تغییر»و یا « تأخیر»و یا « تجدید»موارد  *
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( به عنوان خواندن به روش 94آزمون وکالت  3آن چه در این روش مورد نظر است با آنچه سرکار خانم بهرامی )رتبه 

د  را بر توجّه به کلمات کلی ة قوانینمطالعکارِ  «اساس»متفاوت است. ایشان  اند،هفرمودکلمات کلید  در کلیپ خود مطرح 

نهند لکن ما در اینجا قائل به توجّه به برخی عبارات و یا کلمات خاص و منحصر به فرد در هر قانون بنیان می« هر ماده»

 هستیم که ممکن است چندان فراوان هم نباشند.

است. پس از چندین بار دوره کردن یک قانون و  Wordافزار ر این روش، بکارگیر  نر د)و نه کلّ کار( کار  عمدة

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

لید  ک برخی از مواردِ رنامة وُرد، آنها را شکار کنید.کام ً به هوش و درایت شما بستگی دارد که چه کلماتی را انتخاب و با ب

مه دانستنی هستند؛ این موارد با برنا برداشت علمی و یکجسّم نیافته بلکه یک وت ،هم هستند که در قالب یک یا چند واژه

  استخراج کنید. آنها را و باید خودتان ندورد قابل جستجو نیست

 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: در کلید ات و عباربه عنوان مثا ، برخی از کلمات 

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

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

 (قرار معاینه

 جلب ثالث و ورود ثالث(در )دو مورد: « ادرسیتغییر وقت د»* 

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

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

 قابل جستجو نیست( Wordبا و است  دانستنی و یک« برداشت»

 خواه(؛ )دو مورد: نامشخّص بودن مشخّصات تجدیدنظرخواه یا فرجا « وارالصاق به دی* »

 و ...* 

 

تواند تمامی مواد را پوشش دهد و بیشتر جنبة تکمیلی و افزایش دقّت در برخی مواد  ز  به ذکر است این روش نمی

بسیار توصیه  75و تعزیرات  47مذکور در قانون دادرسی مدنی و  یحه تجارت  استفاده از روشدارد. از یک قانون را 

 گردد.می

 

 

 

 

 

 

 



 
 پورامین قاسم

 ـ مركز 95وكالت   31رتبه 

 100( از جمله علی ها  مشخّصنفر )با نا  5به  قرار است ،نفر معیّن 30فرض کنید گفته شود از بین یک مثا  ساده: 

( افشیناز جمله  ها  مشخّصبا نا نفر ) 21، و به هزار ریا  80( از جمله تقی ها  مشخّصنفر دیگر )با نا  4هزار ریا ، و به 

 شود.هزینه اعطاء میکمک هزار ریا  50

حا ، اگر بنا باشد آزمونی برگزار گردد که در آن، با ذکر نا  هر شخص، مبلغ دریافتی او را از شما بپرسند )مث ً بپرسند 

 نیز اسامی گروه نفر  و 5توانید تنها اسامی گروه ، شما میاند؟(و تقی هر یک به ترتیب چند ریا  دریافت کرده افشینعلی و 

، بدون نیاز به دانستن نا  آنها نفر( 21)یعنی  است حفظ کنید و در مورد مابقی نفر( 9 )جمعاً نفر  را که تعدادشان کمتر 4

 هزار ریا  را جار  نمایید. 50حکم 

ه گاهی اوقات خود مقنّن از این شیوه استفاده کردؤیت است. کم و بیش قابل ر ،در  ب   قوانینمثا  حقوقی این قضیه 

احصاءشده  اما گاهی اوقات نیز مقنّن، یک مجموعة (؛اختیارات وکیللزو  تصریح به برخی از )ق.آ.د. .  35است: مانند مادة 

ها را گردآور  نید دستهتوامی شما حکم هر مورد را بدانید؛ در این صورتاست  ز  ا یا پراکنده( تقنین نموده و را )یکج

ر را به خاط «اقل»تک موارد تک، حکم «جدولی»یا  «ا مقایسه» کرده و اگر اقل و اکثر فاحشی در آنها دیدید، به جا  خواندنِ

 آنها، حکم مربوطه را قرار دهید.  فحص در موردبدون  «کثرا»در مورد موارد سپرده و 

 در دورة تعلیق تعقیب، دستورها  زیر قابل اِعما  است: ،ی کیفر قانون آیین دادرس 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 ماهداکثر ـ  ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حب

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

 ـ  خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سالت

 های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سالـ  معرفی خود در زمآنث

 در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال ـ  انجام دادن کارج

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

 نامه، حداکثر به مدت یک سالـ  عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهیح

 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 ماهاکثر به ـ  ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مربوط، حدذ

 مورد:  4شوند مگر در سا  تعیین می 1دستور، اصو ً برا  مدّت  یازدهگردد که این م حظه می: نتیجه

 نء جرم تا مدّت معیّعدم ارتباط با شرکا: شش ماه؛    منع خروج از کشورو نیز  ترک اعتیاد؛     آن ذکرنشدهکه مدّت  دیدهارائه خدمات به بزه

 

به خاطر سپرده مورد مذکور را  4مدّت  فقطمورد فوق،  یازده تمامیِبه جا  به خاطر سپردن مدّت زمان توانیم پس ما می

 .مانده را داخل در مدّت یک سا  احتساب کنیمموردِ باقی 7و 

ر همه بکامل مند تسلّط نیازدر مورد  که جامعة آمار  شما پراکنده است، این شیوه بکارگیر   که دقّت داشته باشید

   موارد و استثنائات است. پس فقط در جایی که مطمئن هستید از آن استفاده کنید.
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گام همی کند      هک چرا        دانیسحری                                                       خروس    دم سپیده  هن
 ؟گری ه نوـح 

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

سن حُ»، یها  ادباند به خاطر دارند که در کتاب آرایهدوستانی که دورة دبیرستان را در رشتة علو  انسانی سپر  نموده

 ها معرّفی شده بود.به عنوان یکی از آرایه« تعلیل

 ها گاهی )به ندرت( بکار بردن توجیهو در میان دریایی از قوانین خشک نیز آزمون وکالت مسیر آمادگی برا  در 

 . کارگر واقع شودتواند میرواقعی، طنزگونه و یا غیرمتعارف به سبک حسن تعلیل، غی

ر دار  زمانی که برا  آزمون ارشد با یکی از دوستان در حا  مطالعة شیوة تقسیم ارث بین خویشان به عنوان مثا  به خاط

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

بین  تساو همواره به  ، اگر چیز  به ارث برند، آن ران مادر خویشا خواهران و برادران امّی و ک ًپس  گذارد!فرقی نمی

 ... .کنندخود تقسیم می

ا  مواجه شدید که نتوانستید هیچ اگر با ماده ز  شما نیز در موارد  همان زمان در ذهن بنده حک شد.این نکته از 

در صورتی که سیاق ماده اجازه دهد، د  کنید، بنمنطقی برا  آن بیابید و به هیچ وجه هم نتوانستید آن را نمودار یا جدو 

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

 نکات اختصاصی برای برخی دروسـ 2ـ2ـ3

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

 د.مشاورة جامع بهره بگیری

 ن دادرسی مدنیدرس آیی و1و2و2و3

ست؛ شود که با ظاهر قانون منطبق نیتفسیرهایی از مواد میها  دکتر شمس در کتاب در برخی مواردو توجّه داشته باشید 

 ونگذارقاناشتباهات مسامحات و  ،در واقع دکتر شمس به درستی برخوردار است.قو  هرچند آن تفسیرها از استد   علمی 

، در واقع چیز دیگر  بوده و در عمل هم اهر ذکر کرده استظبه کرده و گفته است که منظور مقنّن بجا  چیز  که را ذکر 

هم  ]اشتباه مقنّن[ اگر این»اند: شود. حتّی خاطر  هست که ایشان در جایی فرمودهرعایت می« چیز دیگر»ها همان در دادگاه

 .«قابل مسامحه نیست... ،ذارباشد، کثرت مسامحات قانونگ همبتنی بر مسامح

احکا  زیر قابل درخواست تجدیدنظر »چنین آورده است:  331مقنّن در مورد آراء قابل تجدیدنظر در  . به عنوان مثا ، 

در بحث آرائی که در حالی که ...«. میلیون ریا  متجاوز باشد 3از  «آن ارزشیا  خواسته»و در دعاو  مالی که الفشد: بامی

ها  بدو  که به علت عد  درخواست تجدیدنظر آرا  دادگاه»: مقرّر داشته استق.آ.د. .  367در  . خواهی هستند، جا قابل فر

؛ «میلیون ریا  باشد. 20 آن بیش از «ةخواست»احکامی که ... الف(  خواهی نیست مگر در موارد زیر:قطعیت یافته قابل فرجا 

 ، چیز  نگفته است.«خواسته ارزش»ز سخن گفته و ا« تهخواس»فقط از خواهی، در بحث فرجا یعنی 



 
 پورامین قاسم

 ـ مركز 95وكالت   31رتبه 

توان ینم ، مطلقاًاست که موضوع آن غیر از وجه نقد ا مالی آن است که در دعاو  ،سیاق دو مادهتفاوتی در چنین نتیجة 

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

ز که این امر ناشی ا اندفرمودهبه درستی )با توجّه مذاکرات پیش از تصویب قانون( ر شمس دکتاستاد در این مورد 

ان به دیو سزاوار این هستند که( نیز از وجه نقدغیر یعنی دعاو  مالی دعاو  تقویمی )در واقع، مسامحة قانونگذار بوده و 

را مدّ نظر قرار دهیم. کما اینکه در  آمیزین نصّ مسامحهاما آنچه مهم است آنکه در آزمون وکالت قطعاً باید هم .. .د.نبرس

 است... .بوده از این قضیه سوا  طرح شده و پاسخ کلید ، منطبق با ظاهر قانون « بارها»آزمون وکالت، 

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

. شما نیز شما انتظار دارد نامةاز پاسخموارد هر یک را مختص آنچه در متن قانون آمده است،  ، طرّاح سوا ،زمون وکالتآ

ر یت مطالعة کتب دکت، به هیچ وجه از اهمّمواردبدیهی است این  ، این موارد را از هم تفکیک کنید.«ا مطالعة مقایسه»هنگا  

 د.نکاهشمس برا  آزمون وکالت نمی

که اگر نظر استاد شمس، تعارضی با ظاهر قانون نداشته و فقط سکوت آن را تفسیر کرده باشد، قطعاً  توجّه داشته باشید

والی س «سکوت قانون»دهد اگر قرار باشد از تجربه نشان می جالب آنکه همان موضع استاد برا  آزمون قابل اتّکا خواهد بود.

 اشد.را تفسیر کرده ب سکوت استاد شمس قب ً به آن سکوت اشاره و عنداإلقتضا آنگردد که ، موارد  انتخاب میشودطرح 

)ضمانت اجرا  عد  حضور شخص خوانده در دادگاه در  97آزمون وکالت  32شمارة نمونه بارز این قضیه تست 

انون در این مورد، که چون ق هستندفرضی که دادگاه، حضور و   ز  بداند( است؛ استاد شمس در مورد این بحث، معتقد 

طرّاح سؤا  جهت  1397حا ، در آزمون وکالت باشد. سکوت کرده است، این سکوت به معنا  عد  ضمانت اجرا می

ت. یعنی وقتی یک جلد دو  پیشرفته استاد شمس، توثیق کرده اس 296سؤا  را به پاراگراف شماره این استحکا  کار خود، 

ده است، بینی نکرضمانت اجرایی را پیشساکت بوده و باشد که در این مورد، قانون  دادرسی مدنی معتقد ةاستاد مسلّم عرص

 کندحمل بر عد  ضمانت اجرا می طرّاح سؤا  نیز با قوّت قلبی بیشتر ، سکوت قانون را

به  احتیاط کرده و معمو ً بجا  آنکه دست آزمون، قلمداد کردن بخشی از قانون، طرّاحان «ساکت»خ صه آنکه در  

 د.دهند تا بعداً احیاناً مورد سرزنش و ایراد علمی قرار نگیرنپرداز  بزنند، نظر اساتید مسلّم را مبنا  کار قرار میابتکار و نظریه

 درس حقوق تجارتو 2و2و2و3

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

ن شده ممکن است با کلید سازماارائه ر داشته باشید که در موارد  در این کتاب، پاسخِاما به خاطنویسی نشده است؛ فهگزا

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

 ،بخوانید اما یک هفته مانده به آزمون آن با  و شیوایی و روانیِبسیار ح علمی فراوان است. شما این کتاب را به خاطر سط

در   افقط با کلید رسمی بخوانید. به هرحبار مجدداً، امّا ایندر درس تجارت، باألخص  ها  گذشته راسوا ت آزمون یةکلّ

الت در آزمون وککه قل و متصدّ  حمل و ننهایت باید روا  و م ک طراحان تست وکالت را دریابید. مثل تست مسئولیت د

 تکرار شد و دکتر قربانی به این سوا ، همواره پاسخی متفاوت از پاسخ کلید رسمی داده است. 95
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روحی تا شُ بریدبکار را با کتاب تست دکتر قربانی پیش  اگر بنا دارید اسناد را فقط با تست بخوانید، اکیداً  ز  است که* 

اند تا حدّ  جبران نقص علمی ناشی از عد  مطالعة کتب مرجع را بنماید؛ هرچند هر تست نگاشته به در پاسخِکه ایشان 

 ها  وکالت متفاوت است.ا  موارد با روا  آزموننظرات ایشان در پاره

ندان چرا  این کتاببنده )که بخوانید فرحناکیان آقا  جناب  سازساده کتاب قرمزدرس تجارت را با بنا دارید اگر * 

ها  باب ها یا نصابها  مقرّر در شرکتها  مندرج در انتها  این کتاب )در بحث نصاب، در مورد جدو کنم(توصیه نمی

 ها را در بدو امر اشتباه بخوانید: به این مثا  دقّت کنید:دقّت داشته باشید که ممکن است این جدو ورشکستگی و...( 

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

فاحش ممکن است در ذهن شما  اتاشتباه گونهشده و اینقیق تدوین دغیرها بعضاً جدو  ،خ صه آنکه در این کتاب

 .تها را فقط خودتان ترسیم کنید، همین اس. یکی از د یل تأکید بنده بر اینکه جدو ساز شودمشکلبرایتان گرفته و جا  

و نیز اص حات قانون  95مصوّب قانون بیمه اجبار ، هر دو  57ماده  2و نیز تبصره  47  یحه 241* به اص حات ماده 

 .داشته باشیده توجّ( 1398)هر دو  44ها  کلّی اصل ( و قانون اسیدپاشی و اص حات قانون سیاست1397صدور چک )

 درس حقوق جزاو 3و2و2و3

ار جامع و بسی ها  تألیفی()برخ ف اغلب مجموعه تست این کتاب، ؛زاده را قدر بدانیدیمکتاب تست خانم دکتر عظ* 

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

وان به تدر واقع از این کتاب می د قانون است.ها  ایشان نیز به مثابه مرور خوتستو بازخوانیِ کتاب ایشان بزنید. مرور 

 .ماییدنها را به همراه پاسخ آنها )و بدون قصد تست زدن( مطالعه عنوان یک منبع علمی نیز یاد کرد؛ بدین صورت که تست

 است.( )تنها ایراد این کتاب، ایرادات تایپوی آن در پایان کار بزنید. المقدورحتّیی را ها  رسمها  آزموناما تست

، موارد  از شروع به جر  ذکر شده که نسبت 92قوانین خاص بعد از تصویب قانون مجازات اس می برخی از * در 

 عنوان مثا  در قانون بیمه اجبار ... مصوّبخاص بوده و باید بر اساس همان قانون خاص عمل کرد. به  92به قانون مجازات 

موارد  از شروع به جر  ذکر شده که قواعد خاص خود را دارد. یا قانون جر  سیاسی و  و ارز مبارزه با قاچاق کا قانون ، 95

 باشد.این موارد بسیار مورد نظر طراحان تست می

 درس دادرسی کیفر و 4و2و2و3

 (.است ( را یکبار جداگانه مطالعه کنید )سایت اختبار این اص حات را تدوین کرده94* اص حات این قانون )مصوّب 

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

 ها  سنوات آتیدر یکی از آزمون، ممکن است با توجّه به روا  و سبک طرّاحان آزمون وکالتدقّت داشته باشید که 

 ا با حکمی متفاوت مطرح کرده، سوا  طرح گردد.ها  نظامی امق.آ.د.ک. که موضوع مشابه را در دادگاه 600از ماده 

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

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

رید، خواهید به خوبی به خاطر بسپامطلبی را که می) ها  یادگرفتن است، خود یکی از شیوه«یاد دادن»یم. به عنوان مثا ، نمای

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

 و دقیق و...(، مطالعة کامل ا ، مقایسهکشیهایی که در با  ذکر شد )نموداراز روشپیش از بکارگیر  هر یک  ـ2ـ4

وق ف ها روش توانید از حدّاکثر ظرفیتیمن صورت نمرتبه،  ز  و ضرور  است؛ در غیر ایمواد قانونی آن هم برا  چند 

 تبه اص ح نمایید.را چندین مر «نمودارها  مطمئنمجموعة »شوید استفاده نمایید و یا مجبور می

گاه دستیک المقدور حتّیپیگیر  کنید،  شدکه در با  ذکر  را ا مقایسهروش نمودار  و  روشخواهید میاگر  ـ3ـ4

جود دارد بلکه و لواز این  مناز ،در اکثر  ماه مانده به آزمون تهیه کنید.سهپرینتر برا   دستگاهو یک  رایانة متّصل به اینترنت

ه هر ببگیرید.  قرض )یا به زبان حقوقی: عاریه!(را از کسی  آنتوانید می اگر پرینتر ندارید . اماردن استدر حا  خاک خو

شما  ا  به مراتب بیش از یک پرینتر برا مراجعه کنید اوّ ً هزینه فتوکپی و تکثیرها  خدمات به مغازه درپیپیاینکه  حا ،

دهد. به هر حا  خاطر کرده و در ثالث، وقت زیاد  از شما به هدر میرا آزردهشما در بلندمدّت ، ثانیاً خواهد داشتدر بر 

ممکن است یک ماده ذهنتان را مشغو  کند و بخواهید به دنبا  آن  هم هر از گاهی د  دستتان باشد.و لپتاپ باید یک پرینتر 

 د.یدار کامپیوتربگردید و... که نیاز به 

را ادامه  و... تلگرامی ترنتی،در موقعیّتی هستید که مجبورید ارتباطات اینیا اگر تلفن همراه ساده انتخاب کنید  ـ4ـ4

 سه ماه آخر وقتی برا  هدر دادن ندارید..!!در  که . باور کنیدبپرهیزیداز ارتباطات غیرضرور  دهید، باید اراده کنید که 

گردد. خود من به زود  ملو  می بودن نتان خسته نشود. آدمی از یکنواختها را متنوّع بخوانید که ذهدرس ـ5ـ4

لّماً رفت. مسشد  و وقتم هدر میمی« زده»و به دلیل یکنواختی، زود خسته و  خواند !!فقط دادرسی کیفر  میحدود یک ماه 

 کمبودها را جبران کنم. ،ماندهدر مدّت باقیشد  اشتباه بزرگی بود و مجبور  این کار

ـ6ـ4

 وبخ مجموعة یک کار، ابتدا  همین. نکنید عوض هرگز گیرید،کنید و انس میمدّتی کار می با آن که را کتاب قانونی

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

مات هر ویر کلتص ناخوآگاه، ضمیر درهمچنین گردد؛ ثبت می ،مرورو نیز با تکرار  دبو صفحه کجا  ،ماده ف ناینکه مث ً 

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

 مودارهان و علمی حافظة فقط تکیة شماآنگاه  و داده دست از را تصویر  حافظهمزیّت  کنید، عوض تان راوقانون کتاب اگر

د  احیاناً اص حات جدیهم پایان مسیر مطالعه، آن را عوض نکنید. اگر  تا و کنید انتخاب خوب قانون کتاب پس. بود خواهد

  کنید. ات را وارد، به طور دستی اص حبر قانون وارد شد در همان کتاب

پرینت و مطالعه کنید.  A4قوانین را خودتان تهیّه و آنها را در قطع  فایلبهتر است به جا  خرید کتاب قانون،  ـ7ـ4

این  )البته یدپیگیر  کن «یسايت قوانین رياست جمهور»از اینترنت پیگیر  کنید فقط و حتماً از  راقانونی  خواهیدمی راگ
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از را « لوح جامع»افزار نر توانید از دسترس خارج شده و شما بجا  آن می 1398آذر  ا نیمةاین لحظه یعنی ت فع ً تا سایت،

در  ارقوانین  مرتباً ،«(لوح جامع»افزار )یا نر  این سایت خریدار  نمایید(. معاونت تنقیح :معاونت حقوقی ریاست جمهور 

 PDF لشکقوانینی هم که به ند. کطور خیلی دقیق اِعما  میه فوراً و ب و... رات ها و اص حاسخو نَ کردهروز بهدیتابیس خود 

 نوازشمچ ؛ ضمن اینکه به صورت شکیل، زیبا وهستندقابل اطمینان کام ً روز بودن از حیث به قرار دارد سایت اختباردر 

و حتّی گاهی  ست که چندان پسندیده نیستا ها  زیاد و غیرضرور  آنهاها و پاورقیاما عیب آنها حاشیه اند؛شده تدوین

 بهتر است هنگا  مطالعة قوانین، چشم شما فقط نصوص قانونی را ببیند. تر است.اوقات، متن پاورقی از خود متن قانون افزون

 توجّه داشته باشید: نکتة مهم 2به  «(لوح جامع»افزار )یا نر  «یسايت قوانین رياست جمهور»هنگا  جستجو در  در

ه در ک)قانون ریشه( گیرد، رو  نسخة اولیه قانون که هنگا  جستجو  قانون در اختیارتان قرار می در فهرستیالف( 

 شیوة، ته شدطور که گفاص حات بعد  نباشید. چون هماناز دست دادنِ کنید و نگران  کلیکگذشته تصویب شده است، 

ا  هکنید، گزینهها  گذشته است. مث ً 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،  1318اما مث ً قانون دادرسی مدنی  ت.دستخوش اص حات شده اس 97و  82

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

شود، حرف ریخته می Wordب( در اغلب متون اینترنتی و یا متونی که از یک صفحة اینترنتی کپی شده و در برنامة 

 ین حرف،ا بلکه ؛شوددر کیبورد، قرار دارد( نگارش نمی« ب»و « س»توسّط کلید متداو  آن )یعنی کلید  که مابین کلید  « »

پس شما نیز هنگا  جستجو  کلمات در آن فایل  شود.می تایپ "«ط»شیفت+ "عبارتی یا به « Shift+X»با زدن کلید ترکیبی 

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

 شود:با ذکر یک مثا ، قضیه به خوبی روشن میاما اهمیت این نکته چیست؟ 

اید. اکنون ریخته Wordبرنامة را از اینترنت گرفته و آن را در  93ها  مالیفرض کنید متن قانون نحوة اجرا  محکومیت

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

در « ب»و « س»مابین کلید  کلید) Dکلید معاد  متداو  آن که را با کلید « قیمت»مندرج در واژة «  »این صورت اگر حرف 

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

بار  4، «متقی»واژة که  خواهید دیدتایپ کنید؛ در این صورت « شیفت+ ط »را با زدن کلیدها  ترکیبی:  « »حرف بلکه باید 

 جستجو را انجا  دهید.(«  »در کل، برا  احتیاط، با هر دو نوع شما ) در این قانون ذکر شده است.

از  بگذارید؛ صرف نظرخطوط فاصلة مناسب و نسبتاً زیاد خواهید پرینت کنید، بین که می Wordها  در فایل ـ8ـ4

و استرس  تر است   قوانین، نکاتی را درج کنید، خلوت بودن هر صفحه برا  مطالعه، مناسباینکه ممکن است بخواهید  به

رو( رو )نه پشتالمقدور یک( و فراخ و حتّی13درشت )مث ً فونت دهد. به طور خ صه، متون را کمی کمتر  به شما می

ا تومان هشود...؛ اسراف آن است که میلیوننگران مصرف کاغذ نباشید. این کار در اینجا اِسراف محسوب نمیپرینت کنید. )

 ید.کن شده را فنر پرینت ( نهایتاً هم آن مجموعةخرید...مؤسّسات واریز کرده و و فقط ضرر بزبان را به حساب پو  بی
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ز  . اگر  باشید «راحت»توانید ، تا میها در هنگا  مطالعهها و خواندنیکتاباز حیث در دست گرفتن فیزیکیِ  ـ9ـ4
ها  قطور قانون یا دانید، لواز  نگهدار  کتاب بر رو  میز مطالعه را که در بازار وجود دارد خریدار  کنید و یا کتابچهمی

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

  ـ10ـ4
یکی از بدترین اقدامات در مسیر مطالعه برا  وکالت، همین مورد است: ؛ درس نخوانید «چند منبعی»هرگز به صورت 

نابع بسیار و شنیدن م ها مشاورهپس از در مرحلة آمادگی تکنیکی و اختصاصی )= آمادگی مرحلة دو (  بان،بسیار  از داوطل
عم خود، و به زگرفته اند دهصمیم به مطالعة همة منابعی که شنیمختلف از این سو و آن سو، سرانجا ، پریشان و سردرگم، ت

ا  کام ً برعکس داده و موجب ایجاد تزلز  و فترت در ذهن ، نتیجهدر حالی که این روش. پیمایندمیبا این کار، راه احتیاط 
ع مقطها را )از جمله آن چه در این نوشتار ارائه شده است( بشنوید و سپس برا  هر گردد. بهتر است همة توصیهمی آنان

نیة نید. به طور کلّی اگر بهمان را دقیق بخوا ،خود انتخاب نمایید و تا آخر علمی سطحرا متناسب با  یک منبعفقط ، درسی
تواند و  را تا حدّ در حدّ مناسب باشد، در مرحلة آمادگی اختصاصی، هر کتابی می )=آمادگی مرحلة اوّ ( علمی داوطلب

 و فقط یک منبع را انتخاب قابل قبولی به آمادگی  ز  برساند. پس در مرحلة آمادگی اختصاصی، وسواس به خرج ندهید
 نباید کتاب دیگر  جایگزین آن نمود.مرجع اصو ً معروف و مسلّم بوده و  کتبر بحث آمادگی علمی، بدیهی است دکنید. 

نظم و  ،فیها  تألیتستشد(؛  ذکر موارد  استثنائاًو اصو  فقه که درس جزا  برا تست تألیفی نزنید )به جز  ـ11ـ 4
ها  ها  قبل را که برا  آزمونها  سا زدن، تستبهتر است برا  تست ریزد. شما را در هم میذهنیِ آرایش معلومات 

اص ً وکالت  آزمونمتفاوت، برا  بسیار ها  دانشگاه آزاد نیز به دلیل سبک رسمی طرح شده است بکار بگیرید. حتّی تست
 اما به هر حا  از تست تألیفی به شدّت پرهیز نمایید. را نادیده بگیرید.توانید آنها مناسب نیست و می

اله از سوی هايی كه هرسو فريب تبلیغات و كلیپ شركت نکنیدآموزشی مؤسّسات های كالسدر  هرگز ـ12ـ4

  که در این امطالب درسی؛ اند، نخوريدهای برتر به ستايش مؤسّسه پرداختهرتبهاز آنها منتشر شده و در آنها برخی 
 ار و ثقیل بوده و یا اص ً اهمیت و ارزشی برا سیار دشوشود، یا بارائه و به چرخة مطالعاتی داوطلبین تزریق می مؤسّسات

وکالت ندارند. )بماند که خود سوا ت آزمون وکالت نیز در خیلی موارد سوا تی غیراستاندارد و  در آزمونطرح سوا  
 عه برا مطالها چنان با خواهم بگویم آن است که شرکت کردن در این ک سنتیجه و خ صة آنچه می(. هستندغیرعلمی 
زیک الب سنگین فیمط مطالعةوکالت، شروع به در راه برا  درس خواندن  شخص گوییمغایر است که  یاارتباط وکالت بی

 ید.آضرر سنگین به شما وارد می چندگردد،  سات نصیبتانسّؤیک فایده که از این مبه ازا  هر در واقع  کوانتو  نماید!
ها  نهترین آن، هزیاست و کوچک داوطلباز « ابتکار و خ قیت درسی»و سلب س ضررها سلب اعتماد به نفاین بزرگترین 

 گرچه ممکن است چند نکتة مفید درسی هم عاید گردد. گردد.هنگفتی که در این راه صَرف می

ئه ارا ،قالبی )نه شخصی(این موسّسات، به صورت نوعی و شده توسّط بند  تنظیمبرنامة مطالعاتی و بودجهبه ع وه، 
برا   «شخصی»ا  عیت خاصّ خود را دارد و باید برنامهضدر حالی که برا  آمادگی برا  هر آزمون، هر داوطلب، و گردد؛می

بیمار به صورت مورد   توان دارو  واحد  تجویز نمود بلکه باید حا  هرو  تنظیم گردد. چنانکه برا  هر سردرد  نمی
ویژه آنکه داوطلبین آزمون وکالت، در سطوح مختلفی از تحصی ت اذ گردد. بهواکاو  و سپس راهکار متناسب با و  اتّخ

ضعیت داوطلبی به دلیل ودر مورد دانشگاهی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتر ( قرار دارند؛ بدین ترتیب، ممکن است 
 مند تکرار مستمر همان مبحث باشد.دیگر نیاز داوطلبِ لیو باشد کافیمبحثی در زمان نزدیک به آزمون،  مطالعة، و خاصّ 
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کنند پرسیده شود که شما کدامین کتاب مرجع را به طور کامل و دقیق شرکت می مؤسّساتاگر از کسانی که در این 
ن همچنی ند.ااسم آنها را هم نشنیده ،برخیحتّی اند و آنها چنین کُتُبی را دوره نکردهاکثر قریب به اتّفاق بینید که میاید خوانده

 اتمؤسّسها  ک سگاه در نفرات برتر آزمون وکالت هیچاکثر تواند معنادار باشد آن است که چرا سوالی که پاسخ آن می
ها، و  را جزو داوطلبین خود به دلیل صرفاً یکبار مراجعة شخص به آن مؤسّساتهرچند برخی  اند؟آموزشی شرکت نکرده

اند نتیجة مناسب در آزمون بگیرند، اگر خودشان راه توانسته مؤسّساتت در این با شرک که اشخاصی هم دارند... .اع   می
 شدند.پیمودند، باز هم با همین نتیجه بلکه با بهتر از آن مواجه میمی به طور صحیح و اصولیمطالعة انفراد  را 

 تواندو آزمون آزمایشی، می سّسهمؤدار  که هر داوطلب، بدون نیاز به هرگونه ک س و بنده قاطعانه و مطمئن اع   می
کانون  تحمّل کند، حائز بهترین رتبه در مؤسّساتاز آنچه قرار است طبق برنامة مطالعاتی « کمتر»به مراتب با ت ش و زحمتی 

در  عالیحائز رتبة  ،در همان مرتبة نخست شناسم کهخود را میگردد. بسیار  از دوستان  در اوّلین تجربة خودآن هم خود 
ها  آزمایشی، ، بدون هرگونه ک س اضافه یا شرکت در آزمون95خود بنده نیز در آزمون وکالت  و زمون وکالت شدندآ

 پشت سر گذاشتم.آمیز مؤفّقتجربة نخست خود را 

نماید. شرکت نکنید؛ این کار فقط روحیة شما را تخریب میمؤسّسات ها  آزمایشی در آزمون به هیچ وجهـ 13ـ4
ن در عیبوده و با آزمون اصلی ارتباط ها کام ً غیراستاندارد و در اغلب موارد بسیار دشوار و بیت این آزمونا چراکه سؤ

رو خواهید شد. در حالی با آن روبه در آزمون اصلی همان چیز  است کهواقعاً ، قبیل سوا ت کنید اینشما تصوّر میحا ، 
ا  سؤا ت گاه نتوانستها ، هیچدرصد زده« 100»ی مدنی را در آزمون وکالت، اینجانب، که درس دادرس :اص ً چنین نیستکه 

« خوب عمل کردن»دهد که به خوبی نشان میها و بررسیآمارها درصد بزنم!!  40ها  آزمایشی مؤسّسات را بیش از آزمون

 دار  با نتیجة آزمون اصلی ندارد. ها  آزمایشی مؤسّسات، هیچگونه م زمه و یا رابطة معنادر آزمون« بد عمل کردن»یا 
توانید اً می، استثنائایدتجربة آزمون وکالت نداشته نیز و تاکنون داریدبر آزمون آزمایشی و التماس حا  اگر خیلی اصرار 

، تنها در یک آزمون )نه محک علمی( آزمون وکالت و انجا  امور شکلی و فیزیکی آن صرفاً جهت آشنایی با مدیریت زمانِ
وا ت، اص ً به س آن است که یة مؤکّد بندهوصتحتّی در این صورت هم  ولی ؛مایشی )نزدیک به آزمون اصلی( شرکت کنیدآز

ا ی ؛یدباشخاطر و آسوده فارغ آن آزمون، از ها  بعدزنیتا از گمانه بگذاریدامه را سفید اسخنپحتّی نگاه و درنگ هم نکنید و 
به هیچ وجه کارنامة آن را رؤیت نکنید. چون اگر  ،آنپس از  ،دهیدپاسخ مین آزمایشی هم به هر حا  به سوا ت آزمواگر 

شود و اگر هم خراب میون اصلی، بیهوده باشید، روحیه شما درست چند روز قبل از آزم در آن آزمون عملکرد بد  داشته
 اهچنانکه گفته شد، این آزمون چراکه عملکرد  عالی داشته باشید، ممکن است اعتماد به نفس کاذب به شما دست دهد؛

در هر روز  در هفتة پایانی، ،بندهدهند. خود داوطلب برا  آزمون اصلی ارائه نمی واقعیِ هیچگونه نمودار  از میزان آمادگی
لی، صهرچه بیشتر با آزمون ا جهت تشبیهِگرفته و  آزمایشی از خود، آزمون ها  اخیر(یک بار )با سوا ت وکالت یکی از سا 

 خود منز  با لباس رسمی دردار و کرد  )مث ً بر رو  صندلی دستهتا آنجا که امکان داشت ایجاد میفضا  آزمون اصلی را 
 ... .به طور خ صه، غرض از بیان همة این مطالب آنکه: مرغ همسایه را غاز ندانیدداد !!(؛ آزمون می

البته بنده نا  این کار را همچنان درس درس بخوانید؛ ) نفر دونفر  یا سه گروهیبه صورت المقدور حتّی ـ14ـ4
روهی گبهتر است  بهره بود .از این نعمت، بیخود، من  (گذار .می «مطالعه طبق برنامة مؤسّسات»ندن انفراد  )در مقابل اخو

خصی که تواند با شنمیبسیار قو  است از نظر درسی، شخصی که  د؛سطح باشنهمتقریباً از نظر علمی دهید که تشکیل می
  ندارد گیرد. البته ایراددرس بخواند و رابطة این دو بیشتر جنبة یاددهنده و یادگیرنده به خود می استالفبا  حقوق در حدّ 

 تر است بخواهید در آن درس به شما کمک کند.از شما قو وتان که در درسی که از دوست



 
 پورامین قاسم

 ـ مركز 95وكالت   31رتبه 

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

 رغم تصوّر اوّلیه(؛گردد. )علیجویی در وقت و انرژ  شما میاوّ ً عم ً موجب صرفه

واندن خ است. شدهیا جزوات خ صه یماتا  بنیادین و مقدّهواندن کتابتر از ختر و شیرینبسیار سادهاین کار ثانیاً 

 نها پس از مطالعة کتب مرجع، مفید و کارساز است.جزوات، ت
 پايان ـ و من اهلل التّوفیق                                                                                             

 ـ كانون مركز 95وكالت  31رتبه پور، امین قاسم                                                                                                     

 :: 1395ماه دی:: 

 

مون این پیرا و انتقادات خود را پیشنهادها نظرات،د بود که هخوانندگانی خوا ، سپاسگزارنگارندة این جزوه* 

 نوشتار بیان فرمایند.

 گارنده تماس بگیرید:توانید با نهای زیر میاز راه* 

Telegram ID:  @Amin_Ghasempur 
Telegram Channel: @AzmooneVekalat100  

E-mail:  Amin_Ghasempur@yahoo.com       

 
 ارائه شده است. سایت اختباراین جزوه جهت انتشار رایگان در : 

 باشد؛میمجاز  «تنها با ذکر منبع»، بدون قصد سودجویی و برداری از آنو نسخهتکثیر 

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

https://t.me/Amin_Ghasempur
https://t.me/AzmooneVekalat100
mailto:Amin_Ghasempur@yahoo.com
http://www.ekhtebar.com/
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