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برنامه گروه اول آزمون های آمادگی وکالت 96



 شگفـتی آفـــرینی 7 رتبـه یـک در سطح کانون های ایران

و 24 رتبه تک رقمی در آزمون وکالت 94 و صدها پذیرفته شده دیگر



جشن پذیرفته شدگان آزمون وکالت 94 

بزرگترین تاالر شیشه ای کشور، تاالر اطلسیه
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این سیاهه، بسیار کوچک تر از آن است که

تقدیم شود به 
حقوقدانان مهرآفرین ایران زمین
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بودجه بندی 61 مرحله ای آمادگی آزمون وکالت
همراه با ویرایش جدید

تهیه کنندگان: اتاق فکر آزمون های مفهومی مهارتی متشکل از 
الف-اساتید صاحب سبک موسسه 

ب- رتبه های برتر آزمون وکالت 
ج- اساتید و مشاورین باشگاه موفقیت

طراح جلد و صفحه آرایی: واحد گرافیک موسسه
ویراستاری فنی: اساتید صاحب سبک موسسه 

چاپ و صحافی: انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان 
دپارتمان تخصصی حقوق و پایگاه اینترنتی دادِاستان

شمارگان: 6۰۰۰۰ نسخه
نوبت چاپ: بیست و هفتم - 1۳۹5

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

 مراکز پخش: 
 دفتر مرکزی و تمامی همکاران موسسه در سراسر کشور که در سایت www.Dadestan.com آمده است.

 تلفن مراکز پخش:
 مشهد:      ۳6۰5۰۰۷۲ - ۰51 
تهران:       66565511 - ۰۲1
اصفهان:  ۳6۲۸۸۹۷۳ - ۰۳1

هرگونه نقل مطالب بدون ذکر منبع ممنوع است
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www.Dadestan.com

تقویم سالیانه آزمون وکالت
)آذر ماه ۹5 لغایت آذر ماه ۹6(



۷

برنامه گروه اول آزمون های آمادگی وکالت 96
تلخیصی از زمان بندی مراحل بودجه بندی آزمون وکالت ۹6

نام مراحل آمایش ، کارگاه  و  ویژه برنامه تاریخ برگزاری  نام مراحل آزمونی  تاریخ برگزاری 
آمایش )1( با موضوع تغییر و تصمیم  ۹5/۰۹/1۹ آزمون )1( تعیین سطح ۹5/۰۹/۲6

تکرار آمایش )1( ۹5/۰۹/۲6 آزمون )۲( ۹5/1۰/1۷

کارگاه تخصصی اول
) تدریس جزا به شیوه رمزنگاری و مفهومی(

دی ماه ۹5 آزمون )۳( ۹5/11/۰1

آمایش )۲( معرفی نظام آموزشی نوین ۹5/1۰/1۷ آزمون)4( ۹5/11/15

طرح نیماد )1( بهمن ماه ۹5 آزمون )5( ۹5/11/۲۹

طرح تیماد )1( اسفند ماه ۹5  آزمون )6( ۹5/1۲/1۳

آمایش )۳( باشگاه موفقیت 1 اسفند ماه ۹5 آزمون )۷(  ۹5/1۲/۲۰

آمایش )4( ایستگاه پیشروی  ۹5/1۲/۲۰ آزمون )۸( اینترنتی   ۹6/۰1/1۰

آمایش )5( تند خوانی و تقویت حافظه اسفند ماه ۹5 آزمون )۹(  ۹6/۰1/1۸

آمایش )6( باشگاه موفقیت ۲ و طرح ثنا فروردین ماه ۹6 آزمون )1۰( ۹6/۰۲/۰1

آمایش )۷( تحلیل گزارش های ۳۲ گانه کارنامه ۹6/۰۲/۰1 آزمون )11( ۹6/۰۲/15

آمایش )۸( باشگاه موفقیت ۳ اردیبهشت ماه ۹6 آزمون )1۲( ۹6/۰۲/۲۹

آمایش )۹( باید ها و نباید های آزمون وکالت و طرح گویا اردیبهشت ماه ۹6 آزمون )1۳( ۹6/۰۳/۰5

تیماد )۲( خرداد ماه ۹6 آزمون )14( اینترنتی  ۹6/۰۳/1۹

داد فیلم )1( خرداد ماه ۹6 آزمون )15( جامع ۹6/۰۳/۲6

کارگاه تخصصی دوم )آراد( خرداد ماه ۹6 آزمون )16( ۹6/۰4/۰۲

کارگاه تخصصی سوم )قانون دیوان عدالت اداری ( تیر ماه ۹6 آزمون )1۷( ۹6/۰4/16

آمایش )1۰( باشگاه موفقیت 4 و معرفی پک آرامش  تیر ماه ۹6 آزمون )1۸(   ۹6/۰4/۳۰

آمایش )11( تکاد تیر ماه ۹6 آزمون )1۹( اینترنتی ۹6/۰5/1۳

کارگاه تخصصی چهارم )قانون صدور چک( تیر ماه ۹6 آزمون )۲۰( ۹6/۰5/۲۷

داد فیلم )۲( مرداد ماه ۹6 آزمون )۲1( ۹6/۰6/1۰

نیماد )۲( مرداد ماه ۹6 آزمون )۲۲( ۹6/۰6/۲4

کارگاه تخصصی پنجم )جرائم در حکِم...( مرداد ماه ۹6 آزمون )۲۳( اینترنتی  ۹6/۰۷/۰۷

آمایش )1۲( تغذیه مناسب  مرداد ماه ۹6 آزمون )۲4( ۹6/۰۷/۲1

کارگاه تخصصی ششم )ق. موجر و مستاجر ( مرداد ماه ۹6 آزمون )۲5( ۹6/۰۷/۲۸

آمایش )1۳(باشگاه موفقیت 5 شهریور ماه ۹6 آزمون )۲6( ۹6/۰۸/۰5

کارگاه تخصصی هفتم )تازه ها ( شهریور ماه ۹6 آزمون )۲۷( ۹6/۰۸/1۲

تیماد )۳( شهریور ماه ۹6 آزمون )۲۸( ۹6/۰۸/1۹

کارگاه تخصصی هشتم )ِتست خوری ( شهریور ماه۹6 - -

آمایش  )14( ناگفته های آزمون وکالت )صاعقه( مهرماه ۹6 - -

آمایش )15( باشگاه موفقیت 6 مهرماه ۹6 - -

آمایش )16( تحلیل انتخاب کانون  مهر ماه ۹6 - -

آمایش )1۷(رفتار های هوشمندانه در روز آزمون  آبان ماه ۹6 - -
آذر ماه ۹6  آمایش )1۸( تحلیل آزمون وکالت و رویکرد پس از آزمون - -

مرحله صفر تاریخ آن متعاقبا اعالم میگردد - -
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تکرار یک ها اتفاقی نیست

هیــچ شکســتی نیســت مگــر دســت کشــیدن از تــالش
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اهداف باشگاه رتبه سازی مشاورین باشگاه رتبه سازی

مشاورین باشگاه رتبه سازیمشاورین باشگاه رتبه سازی

مشاورین باشگاه رتبه سازی

حضور تمامی یک ها در باشگاه رتبه سازی

خانم فرزانه صفری. 1
آقای مجتبی اقنوم . ۲
آقای محمد رضا صبوری. ۳
خانم مرضیه رحیمی . 4
سایر افتخار آفرینان موسسه در آزمون وکالت در سال های اخیر. 5

ارتقا سطح علمی نخبگا ن حقوقی به منظور کسب رتبه های برتر . 1
ایجاد رقابت علمی جذاب و سازنده میان اعضا باشگاه رتبه سازی. ۲
ارتقا اعتماد به نفس و پوالدین شدن اعضا باشگاه رتبه سازی. ۳
حمایت های ویژه از کاندیداهای رتبه های برتر. 4

اعضای باشگاه رتبه سازی هیچگاه به قبولی و یا کسب رتبه تک رقمی نمی اندیشند. 

آنها فقط و فقط به کسب رتبه یک می اندیشند.

مشاورین باشگاه رتبه سازی
)مشاورین باشگاه رتبه سازی همگی از دانش آموختگان موسسه و رتبه های یک سال های 1۳۹1و 1۳۹۲و 1۳۹۳ و 1۳۹4 می باشند(

ارائه درخواست کتبی به واحد آموزش دفتر مرکزی یا هر یک از نمایندگی های موسسه در سراسر کشور . 1
برای ورود به باشگاه رتبه سازی الزامی است.

آزمون . ۲ دروس  تمامی  از  باشگاه  مشاورین  و  موسسه  اساتید  توسط  و شفاهی  کتبی  از  اعم  علمی  آزمون 
وکالت بعمل خواهد آمد.

در صورتیکه داوطلب در مصاحبه علمی مردود شناخته شود فقط در صورتی می تواند مجددا درخواست . ۳
عضویت در باشگاه را مطرح نماید که شرایط ورود را از ابتدا مجددا کسب نماید.

در صورتیکه داوطلب آزمون های مفهومی مهارتی در مصاحبه روانشناسی پذیرفته نشود پس از گذشت . 4
سی روز از تاریخ اعالم می تواند مجددا در مصاحبه روانشناسی شرکت کند. در مهلت سی روزه مشاورین 

باشگاه موفقیت به دانشجو خدمات مشاوره ای الزم را ارائه می نمایند.
هر دانشجو حداکثر دو بار می تواند درخواست ورود به باشگاه را مطرح نماید.. 5
مدال آوران المپیاد علمی حقوق و رتبه های یک تا پنجاه  آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق نیز می . 6

توانند درخواست کتبی خود را جهت عضویت در باشگاه رتبه سازی آزمون وکالت به واحد آموزش دفتر 
مرکزی یا هریک از نمایندگی های موسسه در سراسر کشور ارائه نمایند.

هر داوطلبی که در بیشتر از شش مرحله از آزمون های مفهومی مهارتی رتبه باالتر از صد را کسب نماید عضویت 
وی معلق شده و امکان ورود مجدد وی با طی کردن مجدد مراحل از ابتدا امکانپذیر است.

عدم شرکت در سه مرحله از آزمون های مفهومی مهارتی موجب لغو عضویت باشگاه رتبه سازی می شود.

تمامی خدمات انحصاری و ممتاز به اعضا باشگاه رتبه سازی رایگان بوده و به محض ورود فرد نخبه جلسه توجیهی 
خدمات ممتاز برگزار می شود. 

اعضا باشگاه رتبه سازی هپچ گاه به قبولی و یا کسب رتبه تک رقمی نمی اندیشند آنها فقط به کسب رتبه یک 
می اندیشند.

محمد رضا صبوری
رتبه یک سال 1۳۹۳

مرضیه رحیمی 
رتبه یک سال 1۳۹4

مجتبی اقنوم
رتبه یک سال 1۳۹۲

فرزانه صفری
رتبه یک سال 1۳۹1
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1 ۲ ۳

تمام انسان های موفق به شدت هدف گرا هستند می دانند که چه می خواهند و با تمام وجود و در هر روز زندگی به منظور دستیابی 

به خواسته هایشان تالش می کنند.

همواره به یاد داشته باشید که شما همان می شوید که می پندارید ، باید بشوید . بنابراین  اندیشه هایی که بذر تردید را در کشتزار 

ذهنتان می کارند از خود برانید ، پس ای وکیل خوش پایه به یاد داشته باش که: 

قاتل توفیقات ما فقط و فقط ترس است .

و به بیانی دیگر: راز موفقیت, تفکر به پیروزی است زیرا به هر چه فکر کنیم آنرا جذب خواهیم نمود.

»فقط غیرممکن ، غیر ممکن است«

»محصول اندیشه ، نتیجه است«

آدرس اینستاگرام
Dadestan_DadSima

آدرس تلگرام
Telegram.me/Tdadestan

وب سایت
www.Dadestan.com

باشگاه موفقیت
ذاکر
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آراد

نیماد

ماجد

سامد

آمایش

طرح آراد )آراء وحدت رویه و قوانین خاص(: 
در طرح آراد که از نوآوری های آزمون های مفهومی - مهارتی است قوانین 

خاص مهم بصورت نموداری در هر مرحله از آزمون ها در اختیار داوطلبان 

قرار می گیرد. همچنین در طرح آراد برخی از آراء وحدت رویه جدید نیز 

در اختیار داوطلبان موسسه قرار می گیرد.

ماجد )مباحث آموزش جدولی دادِاستان( :
طرح ماجد که از منضمات آزمون های مفهومی - مهارتی است به منظور تثبیت 

مطالب حقوقی در هر آزمون طراحی و ارائه می شود. در طرح ماجد )مباحث 

نکات فنی حقوقی مطرح می  مورد  دادِاستان( سواالتی در  آموزش جدولی 

شود تا داوطلب با پاسخگویی به آن به مطالب بیش از پیش مسلط شود.

سامد )سامانه خودسنجی آزمونهای مفهومی - مهارتی(:
باشد  مهارتی می  آزمون های مفهومی  داوطلبان  ویژه  سامانه ی خودسنجی 

اطالع  به  موسسه  دوم  آمایش  در  طرح  این  از  مندی  بهره  توضیحات   .

حقوقدانان خواهد رسید.

آمایش: 
از ویژگی های منحصر به فرد آزمون های مفهومی - مهارتی آمایش ها می 

باشد . در آمایش ها موضوعاتی از قبیل برنامه ریزی ، محشا نویسی ، مدیریت 

جلسه آزمون ، تکنیک های تست زنی و... مطرح می شوند از نظر اتاق فکر 

مجموعه اهمیت شرکت در آمایش ها بیش از آزمون های مفهومی - مهارتی 

است.

1

۳

4

5

نیماد )نماد  یاری مهرآفرینان آموزشی دادِاستان( :
طرح نیماد، مشاوره گروهی در قالب کارگروه های ویژه همیاری و همراهی 

با مدیریت مشاورین  ست. در طی این جلسات مشاوره گروهی، داوطلبین 

و در  کنند  بررسی می  را  و دوستانشان  مطالعاتی خود  رفتارهای  آموزشی، 

راهبردی  مدیریت  پردازند.  می  خود  ی  برنامه  شناسی  آسیب  به  ادامه 

مشاورین و تفکر جمعی داوطلبین در کنار هم، باعث ارتقا و رشد عملکرد 

جمع می گردد. 

۲

6

مشگاد

مشگاد )مشاوره گام اول دادِاستان( :
در طرح مشگاد، مشاورین موسسه، با هر داوطلبی در فاصله اندکی پس از ثبت 

نام تماس گرفته  و  ورود آنها را به خانواده بزرگ دادِاستان خوش آمد می گویند.

برطرف کردن نگرانی ها ، اشکاالت داوطلب و ایجاد انگیزه ای قوی برای شروعی 

پرقدرت ، از نتایج این طرح است.

.
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تیماد )تماس تلفنی یاوران مهرآفرینان آموزشی دادِاستان(:
با داوطلبین تماس می گیرند و  مشاورین مجموعه، در فواصل زمانی منظم، 

وضعیت مطالعاتی آنها را پیگیری می کنند. بررسی عملکرد داوطلب در آزمون 

های قبل، ارائه راهکارهای مناسب در جهت برطرف سازی نقاط ضعف و پشتیبانی 

روانی و انگیزشی از اهم نکات مطروحه در طی این طرح است. 

درسنامه

پاط

بامداد

طنزاد

تیکا

درسنامه: 
یکـی از ویژگـی هـای ممتـاز آزمـون هـای مفهومـی مهارتـی ارایه درسـنامه 

بجـای پاسـخنامه می باشـد.

در مجموعـه درسـنامه هـا بیش از 1۸ هزار نکته آموزشـی مطرح می شـود 

کـه داوطلبـان بـه جهت غنـای مطلب از آنها بـا عنوان گنجنامه یـاد می کنند.

پاط )پیش بینی ذهن طراح( : 
پیش بینی ذهن طراح یکی از فنون ارتقا تست زنی در آزمون های حقوقی 

است.

بدین منظور در طرح پاط با آموزش روش ها و تمرین های عملی به داوطلبان 

کمک می شود تا بتوانند در کنار تسلط به مباحث علمی از توان پیش بینی 

ذهن طراح بهره مند شود و در نتیجه در پاسخگویی به تست ها موفق تر 

عمل نمایند.

بامداد )باشگاه موفقیت دادِاستان( :
باشگاه موفقیت دادِاستان یکی از طرح های موفق موسسه می باشد. در طرح 

بامداد با طرح موضوعات ان . ال. پی و روانشناسی به حفظ روحیه داوطلبان 

و افزایش اعتماد به نفس آنها کمک می شود.

طنزاد )طنز ها و حکمت های آموزنده دادِاستان(:
طنزاد مخفف طنز ها و حکمت های آموزنده دادِاستان  می باشد. در این طرح بمنظور 

 انتقال طنزها و حکمت های حقوقی مطالبی در ضمایم درسنامه ها مطرح می شود.

پندآموز  های  داستان  و  لبخند  چاشنی  با  را  علمی  مباحث  تواند  می  طنزاد 

همراه نماید.

تیکا:
هدف از این طرح تطبیق قوانین خارجی با موضوعات مشابه داخلی به منظور 

به یادسپاری نکات علمی است و با توجه به اینکه هدف از طرح تیکا مهاجرت 

به قوانین سایر ملل می باشد این نام برای این طرح انتخاب شده است.

۹

1۰

11

1۲

1۳

۷

تیماد

سیناد

سیناد )سامانه یادگیری نکات آموزشی دادِاستان( : 
در این طرح پیامک های علمی برای داوطلبان ارسال می شود این پیام های 

علمی برگرفته از آراء وحدت رویه قوانین خاص و... می باشد.
۸
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برنامه گروه اول  آزمون های آمادگی وکالت۹6
61 مرحله ای )۲۸ آزمون مفهومی - مهارتی + 1۸ آمایش + ۸ کارگاه علمی تخصصی(

به همراه ویژه برنامه های نیماد، تیماد، مشگاد،باشگاه بالندگی و ده ها طرح آموزشی انحصاری دیگر دادفیلم، باشگاه بالندگی 
 

توضیحات این برنامه را چند 

بار بخوانید. به موفقیت های موسسه 

نیز توجه کنید تا به روشنی دریابید چگونه خدمات 

متمایز و انحصاری موسسه در سطح کشور موجب موفقیت 

داوطلبان و کسب رتبه های برتر شده است.

آنچه برای موفقیت در آزمون وکالت الزم است تسلط شما به مفاهیم است و نه 

صرفا یادگیری مفاهیم ، در بودجه بندی حاضر مواد قانونی منطبق بر »طرح ساِمد« ، »فرم 

ِمداد« و »محشای من« به دفعات مرور می شوند ، استفاده از این بودجه بندی فقط زمانی شمارا موفق 

می سازد که از دستورالعمل اعطایی در آمایشها پیروی کنید. از نظر اتاق فکر آزمون های مفهومی - مهارتی اهمیت آمایش ها بیشتر از آزمون هاست .

اتاق فکر و مجریان آزمون های مفهومی - مهارتی امسال با نو آوری و ابداع طرح های »ساِمد« ، »نیماد« ،  »تیماد«، »مشگاد« و »باشگاه بالندگی« اوج تخصص و برنامه ریزی 

حرفه ای را به اجرا می گذارند.
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مرحله دوم : )آزمون 1(  تعیین سطح  

جمعه : ۹5/۰۹/۲6

مرحله اول )آمایش1(: با موضوع تغییر و تصمیم، باور به معجزه ذهن همراه 
با....

شرکت در آمایش تغییر و تصمیم، باور به معجزه ذهن و ورود قدرتمندانه به عرصه رقابت همراه با موضوعات:
الف-معرفی آزمون وکالت با بررسی شکلی و محتوایی آن در سنوات اخیر و بررسی عوامل موفقیت در این 

آزمون
ب- معرفی و تحلیل بودجه بندی آزمون و آمایش 61  

پ- معرفی طرح "محشای من  و ضرورت تهیه آن
ت- معرفی طرح "مداد" + "سامد"

ث- معرفی خدمات انحصاری مجموعه در آزمون وکالت طرح های: درسنامه، تارد، آراد، تکاد، گویا، سیناد، ثنا، 
ایستگاه پیش روی، تیماد، نیماد، مشگاد، باشگاه بالندگی 

ج- معرفی باشگاه موفقیت)بامداد(
چ- معرفی طرح دانشیار حقوقی

نکته1: رویکرد اصلی آزمون های مفهومی مهارتی در دوره اول و دوم مطالعاتی، آموزشی می باشد و اما در دوره های سوم، چهارم و پنجم 
رویکرد آزمایشی نیز اصالت دارد.

نکته ۲: امکان تغییر برنامه آمایش ها با توجه به مسافرت اساتید و سخنرانان آمایش وجود دارد.
نکته۳: جهت تهیه فرم " مداد"و "محشای من" به انتشارات و برای استفاده از طرح "دانشیار حقوقی" به واحد ثبت نام مراجعه کنید.

تکرار مرحله اول) آمایش 1( : با موضوع تغییر و تصمیم، باور به معجزه ذهن 
همراه با....

جمعه : ۹5/۰۹/۲6

مرحله سوم : کارگاه تخصصی اول با موضوع تدریس جزا به شیوه مفهومی و 
رمزنگاری
دی ماه ۹5

این کارگاه فقط در شهر های مشهد و تهران برگزار می گردد و فایل صوتی آن در 
پورتال داوطلبین قرار  نمی گیرد.

حضـــــور و سخنـــــرانـی
استـاد مسلـــم حقـــوق جــــزا

دکتر حسین میر محمد صادقی 
در جشـــــن تقــدیــــر از
 پذیـــــرفته شــــدگان

آزمون وکـالت ۹۳

جمعه:  ۹5/۰۹/1۹
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مرحله چهارم  )آزمون۲( : ... جمعه ۹5/1۰/1۷
حقــوق مدنــی: مــاده 1 تــا 1۸۲ قانــون مدنــی )انتشــار و آثــار واجــرای قوانیــن بــه طــور عمــوم + امــوال و مالکیــت + اســباب تملــک و ...( + قانــون تشــکیالت و اختیــارات ســازمان حــج و اوقــاف و امــور خیریــه+ قانــون حمایــت حقــوق 

مولفــان ، مصنفــان و هنرمنــدان مصــوب 1۳4۸

آییــن دادرســی مدنــی :  مــاده 1 تــا 6۳ قانــون آییــن دادرســی مدنی)کلیــات+ صالحیــت ذاتــی و نســبی دادگاه هــا+ اختــالف در صالحیــت و ترتیــب حــل آن + مبحــث وکالــت در دعــاوی و...( + )مــواد مربــوط بــه تخلفــات انتظامــی 

وکال از الیحــه اســتقالل کانــون وکال و آییــن نامــه اجرایــی آن(

حقوق تجارت : ماده 1 تا ۲۰ + ماده ۳۳5 تا 41۲ قانون تجارت)مباحث داللی+ حق العمل کاری+ حمل و نقل+ قائم مقام تجاری و ضمانت(

حقــوق جــزا: مــاده 1 تــا 55  قانــون مجــازات اســالمی )منابــع حقــوق جزا+مبحــث صالحیتها+اصــول کلــی قانــون مجــازات+ مجازاتهــای اصلــی ،تکمیلــی و تبعــی+ محرومیــت از حقــوق اجتماعــی + نحــوه تعییــن و اعمــال مجازاتهــا+ تخفیــف 

و معافیــت از آن + تعویــق و تعلیــق ( و مــواد مرتبــط از قانــون هواپیمایــی کشــوری +  قانــون پیشــگیری از وقــوع جــرم مصــوب ۹4

آییــن دادرســی کیفــری: کلیــات، دعــوای عمومــی و خصوصــی ناشــی از جــرم، کشــف جــرم ، ضابطــان دادگســتری و حــدود وظایــف  اختیــارات آنهــا) مــواد 1 تــا 6۳ قانــون اییــن دادرســی کیفــری مصــوب۹۲ ( + وظایــف و اختیــارات 

دادســتان، صالحیــت و وظایــف و اختیــارات بازپــرس) مــواد 64 تــا 1۲۲ قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب۹۲( + وظایــف و اختیــارات دادســتان کل کشــور)مواد ۲۸۸ تــا ۲۹۳ قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب۹۲ (+  مــواد 

6۰۲ تــا 61۳ + مــواد 6۲۰ تــا 6۲4 + مــواد 64۹ تــا 6۸۷ ق.آ.د.ک.۹۲ + آییــن نامــه اجرایــی احــراز عنــوان ضابــط دادگســتری تبصــره ۲ مــاده ۳۰ ق.آ.د.ک + آییــن نامــه میانجــی گــری در امــور کیفــری در اجــرای مــاده ۸4 ق.آ.د.ک 

اصول فقه: بررسی تاریخی اصول فقه + موضوع و فایده اصول فقه+ مبحث وضع الفاظ + مبحث اوامر و نواهی

مرحله پنجم  )آمایش۲( : معرفی نظام نوین آموزشی و نحوه استفاده از آن ... جمعه : ۹5/1۰/1۷
ت- آموزش نحوه استفاده از طرح »مداد« و  »سامد«  شیوه  صحیح محشا نویسی

ث- آموزش شیوه همخوانی، شیوه مطالعه و استفاده از بودجه بندی

ج- موج مهربانی با موضوع افزایش اعتماد به نفس و کسب موفقیت های بزرگ

الف- معرفی نظام نوین آموزشی موسسه و نحوه استفاده از آن

ب- آموزش شیوه صحیح مطالعه با تبیین مراحل پنج گانه

پ- آموزش اصول و قواعد برنامه ریزی مطالعاتی)روزانه، هفتگی(

جشن پذیرفته شدگان آزمون ۹4 باحضور اساتید صاحب سبک ممتاز و برجستهآمایش گویا باحضور مشاورین متخصص مجموعه )ازمنضمات آزمون های مفهومی مهارتی(
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مرحله ششم  ) آزمون۳ ( : ... جمعه:  ۹5/11/۰1
حقوق مدنی:   مرور آزمون ۲

آیین دادرسی مدنی:  مرور آزمون ۲

حقوق تجارت: مرور آزمون ۲

ــا و  ــن حبــس + مجازاته ــه آزادی +آزادی مشــروط+مجازاتهای جایگزی ــام نیم ــا 1۲1 ) نظ ــاده 56 ت ــوق جــزا: م حق
اقدامــات تامینــی اطفال+ســقوط مجازاتها+مرورزمــان+ توبــه + اعمــال قاعــده درا( + )آییــن نامــه کمیســیون عفــو 

و بخشــودگی (

ــم،  ــب مته ــار و جل ــی، احض ــی، کارشناس ــات محل ــه و تحقیق ــا ۲16 )معاین ــواد 1۲۳ ت ــری : م ــی کیف ــن دادرس آیی
شــاهد، مطلــع( + مــواد 614 تــا 61۷ ق.آ.د.ک.۹۲  + آییــن نامــه ویــژه روحانیــت )مــواد مربــوط بــه  تشــکیالت و 
صالحیــت و کلیــات دادســرا و دادگاه ویــژه روحانیــت( مــواد نســخ نشــده از قانــون تشــکیل دادگاه هــای عمومــی و 
انقــالب 1۳۷۳ + آییــن نامــه اجــرای شــیوه  نگهــداری امــوال توقیــف شــده در اجــرای تبصــره مــاده 14۷ ق.آ.د.ک + 

آییــن نامــه اجرایــی حمایــت از شــهود و مطالعــات در اجــرای تبصــره یــک مــاده ۲14 ق.آ.د.ک

اصول فقه: مبحث مفهوم و منطوق + مبحث عام و خاص

مرحله هشتم  ) آزمون4 ( : ... جمعه: ۹5/11/15
ــت  ــرای صح ــی ب ــرایط اساس ــالت + ش ــود و معام ــام عق ــی ) اقس ــون مدن ــا ۳۰۰ قان ــاده 1۸۳ ت ــی:   م ــوق مدن حق

معاملــه + اثــر معامــالت + شــرایط ضمــن عقــد + معامــالت فضولــی + ســقوط تعهــدات + )قانــون تملــک آپارتمانهــا 

و آییــن نامــه اجرایــی آن + قانــون پیــش فــروش ســاختمان مصــوب ۸۹(

آییــن دادرســی مدنــی:  مــاده 64 تــا 1۰۷ )مباحــث جریــان دادخواســت و  ابــالغ + ایــرادات و موانــع رســیدگی+ 

جلســه دادرســی+ توقیــف دادرســی و اســترداد دعــوا و دادخواســت( +  )قانــون دیــوان عدالــت اداری(

حقــوق تجــارت:  مــاده 1 تــا ۷1 قانــون اصــالح قســمتی از قانــون تجــارت )مباحث تعریف و تشــکیل شــرکت ســهامی+ 

ســهام و تبدیــل ســهام + اوراق قرضــه(+  )قانــون ثبــت شــرکت ها (

حقوق جزا: مرور آزمون ۲و ۳

آیین دادرسی کیفری : مرور آزمون ۲و ۳

اصول فقه: مرور آزمون ۲و ۳
مرحله هفتم )ویژه برنامه اول(:  اجرای طرح نیماد )1(

بهمن ماه ۹5

جشن تقدیر از افتخار آفرینان آزمون وکالت ۹۳ با حضور اساتید برجسته حقوق
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مرحله نهم ) آزمون 5 ( : ... جمعه:  ۲۹ /11/ ۹5
حقوق مدنی:   مرور آزمون 4

آیین دادرسی مدنی:  مرور آزمون 4

حقوق تجارت: مرور آزمون 4

حقــوق جــزا: مــاده 1۲۲ تــا ۲۸۸ )شــروع بــه جرم+شــرکت و معاونــت درجــرم+ تعــدد و تکرارجــرم+ شــرایط و 
موانــع مســئولیت کیفــری + ادلــه اثبــات در امــور کیفــری+ حــدود(

آییــن دادرســی کیفــری : مــواد ۲1۷ تــا ۲۸۷) قرارهــای تامیــن و نظــارت قضایــی و اقدامــات بازپــرس و دادســتان 
پــس از ختــم تحقیقــات )قرارهــای اعــدادی و نهایــی دادســرا( و  تحقیقــات مقدماتــی جرایــم اطفــال و نوجوانــان 
ــف و  ــدود وظای ــرا و ح ــه دادس ــوط ب ــواد مرب ــت )م ــژه روحانی ــه وی ــن نام ــا 6۲6 ق.آ.د.ک.۹۲ آیی ــواد 61۸ ت + م
ــی در  ــن قضای ــی و تامی ــای نظارت ــرای قرارداده ــیوه اج ــه ش ــن نام ــت( + آیی ــژه روحانی ــتان وی ــارات دادس اختی

ــاده ۲5۲ ق.آ.د.ک ۹۲ ــرای م اج

ــاع،  ــنت، اجم ــرآن ، س ــکام )ق ــتنباط اح ــه اس ــن+ ادل ــل و مبی ــث مجم ــد + مبح ــق ومقی ــث مطل ــه: مبح ــول فق اص

ــل ( ــاس و عق قی

مرحله یازدهم ) آزمون 6 ( : ... جمعه:  ۹5/1۲/1۳
مختلفــه  معینــه  عقــود   + قــرارداد  بــدون  الزامــات   ( مدنــی  قانــون   465 تــا   ۳۰1 مــاده  مدنــی:    حقــوق 
مدنــی( مســئولیت  )قانــون   + معاوضــه(   + شــرط  بیــع   + آن  بــه  راجــع  احــکام  و  خیــارات   + بیــع   :

آییــن دادرســی مدنــی:  مــاده 1۰۸ تــا 1۹۳  )مباحــث امــور اتفاقــی + تامیــن دلیــل و اظهارنامــه + دعــاوی تصــرف 
عدوانــی ، ممانعــت از حــق و مزاحمــت + ســازش و درخواســت آن(+ )قانــون شــورای حــل اختــالف(

حقــوق تجــارت: ۷۲ تــا 1۹۸ قانــون اصــالح قســمتی از قانــون تجارت)مباحــث مجامــع عمومــی + هیــات مدیــره + 

بازرســان + تغییــرات در ســرمایه شــرکت(

حقوق جزا: مرور آزمون 5

آیین دادرسی کیفری : مرور آزمون 5

اصول فقه: مرور آزمون 5

مرحله دهم )ویژه برنامه دوم( : اجرای طرح تیماد )1 (

اسفند 1۳۹5

مرحله دوازدهم ) آمایش۳( : باشگاه موفقیت )1( 

اسفند ماه ۹5

ضروری است کلیه داوطلبان در این طرح با همراه داشتن موج مهربانی و نشاط شرکت نمایند.

استاد قاضی زاده: آنچه در سیستم آموزشی ما مورد توجه است، تالش جهت نیل به انسان موفق می باشد و نه صرفا یک وکیل موفق
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مرحله سیزدهم )آمایش 4 (: ایستگاه پیشروی 
مشهد ، تهران و سایر نمایندگی ها )گزیده فایل صوتی( : جمعه ۹5/1۲/۲۰  

مرحله چهاردهم  )آمایش 5( : با موضوع تند خوانی و تقویت حافظه

اسفند ماه ۹5

مرحله پانزدهم  ) آزمون۷( : ... جمعه:  ۹5/1۲/۲۰
حقوق مدنی:   مرور آزمون 6

آیین دادرسی مدنی:  مرور آزمون 6

حقوق تجارت: مرور آزمون 6

حقــوق جــزا: مــاده ۲۸۹ تــا   ۷۲۸ )قصــاص و دیــات( +  قانــون پیونــد اعضــای بیمــاران فــوت شــده مصــوب ۷۹ 

+قانــون مبــارزه بــا قاچــاق انســان + قانــون ســقط درمانــی مصــوب۸4

آییــن دادرســی کیفــری : مــواد ۲۹4 تــا ۳۸1   + مــواد 4۰6تــا 41۷ + مــواد 5۷1 تــا 6۰1  + مــواد 6۲۷ تــا 6۳۳ 
ق.آ.د.ک.۹۲ + بخــش ادلــه از قانــون مجــازات اســالمی 1۳۹۲

اصول فقه: قاعده استصالح یا مصالح مرسله + قاعده استحسان + سد ذرایع + عرف و امارات *** سال نو مبارک***
رهبران جهان زاده نمی شوند بلکه ساخته می شوند
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مرحله هجدهم  ) آمایش 6 ( : 
با موضوع باشگاه موفقیت )۲( و طرح ثنا 

فروردین ماه ۹6
مرحله بیستم ) آمایش۷( :... جمعه ۹6/۰۲/۰1

تحلیل گزارش های ۳۲ گانه کارنامه آزمون های مفهومی و مهارتی
فایل صوتی و تصویری در اختیار داوطلبان آزمون های مفهومی مهارتی قرار می گیرد.

مرحله بیست و یکم   )آمایش ۸( : با موضوع باشگاه موفقیت)۳(
اردیبهشت ماه ۹6

مرحله هفدهم   )آزمون۹ ( : ... جمعه: ۹6/۰1/1۸ 
حقــوق مدنــی:   466 تــا 6۸۳ قانــون مدنــی ) اجــاره + مزارعــه و مســاقات + مضاربــه + جعالــه + شــرکت + ودیعــه  

+ عاریــه + قــرض + قمــار و گــرو بنــدی + وکالــت(  + )قانــون روابــط موجــر و مســتاجر مصــوب 56و ۷6(

ــالغ  ــاء و اب ــدور و انش ــث ص ــل+ مباح ــه دالی ــیدگی ب ــث رس ــا ۳۲5 ) مبح ــاده 1۹4 ت ــی:  م ــی مدن ــن دادرس آیی

رای+حکــم حضــوری و غیابــی+ واخواهــی+ تصحیــح رای+ دادرســی فــوری(

حقوق تجارت: ماده 1۹۹تا ۳۰۰ قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت )مبحث انحالل و تصفیه + حسابهای 

شرکت+ مقررات جزایی+ مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی(+ماده ۹4 تا ۲۲۲ قانون تجارت ) مباحث 

سایر شرکتها (+) قانون طرح های صنعتی و عالئم تجاری ۸6(

حقوق جزا: مرور آزمون ۷ 

آیین دادرسی کیفری : مرور آزمون ۷ 

اصول فقه: مرور آزمون ۷ 

مرحله بیست و دوم  ) آزمون11( : ... جمعه: ۹6/۰۲/15
حقــوق مدنــی:   مــاده 6۸4 تــا ۹55 قانــون مدنــی ) ضمــان عقــدی + حوالــه + کفالــت + صلــح + رهــن + هبــه + 

اخــذ بــه شــفعه  + وصایــا و ارث  + مقــررات مختلفــه (   

ثالــث( شــخص  اعتــراض  خواهــی+  فرجــام  نظــر+   تجدیــد  )مباحــث  تــا 4۲5   ۳۲6 مدنــی:  دادرســی  آییــن 

حقوق تجارت: ماده ۲۲۳ تا ۳۳4  قانون تجارت ) مبحث برات + مباحث فته طلب ، چک و اسناد در وجه حامل( + 

)قانون صدور چک(

حقوق جزا: مرور آزمون1۰

آیین دادرسی کیفری : مرور آزمون1۰

اصول فقه: مرور آزمون1۰

مرحله نوزدهم )آزمون1۰ ( :  ... جمعه: ۹6/۰۲/۰1
حقوق مدنی:   مرور آزمون ۹

آیین دادرسی مدنی:  مرور آزمون ۹ 

حقوق تجارت: مرور آزمون ۹

حقــوق جــزا:  4۹۸ تــا 6۳6 کتــاب پنجــم قانــون مجــازات مصــوب ۷5+ قانــون حمل ســالح+ قانــون تشــدید مجازات 

مرتکبیــن ارتشــاء و اختــالس و کالهبــرداری+ قانــون راجــع بــه انتقــال مــال غیــر + قانــون مجــازات اشــخاصی کــه 

بــرای بــردن مــال غیــر تبانــی مــی کننــد + مقــررات جزایــی قانــون ثبــت )مــاده 1۰۰تــا11۷( + قانــون رســیدگی 

بــه دارایــی مقامــات ، مســئوالن و کارگــزاران جمهــوری اســالمی ایــرا ن  همــراه بــا اصالحــات مــورخ۹ آبــان 1۳۹4 + 

قانــون جــرم سیاســی مصــوب ۹5/۲/۲۰ + قانــون بیمــه اجبــاری خســارات وارده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث 

ناشــی از وســایل نقلیــه مصــوب ۹5/۲/۲۰

آیین دادرسی کیفری : مواد ۳۸۲ تا 4۰5 + مواد 41۸ تا 4۸۳ + مواد 6۸۸ تا 6۹۹ + 
+ مواد 6۳4 تا 6۳۸  ق.آ.د.ک.۹۲ + آیین نامه ویژه روحانیت)مواد مربوط به دادگاه ویژه روحانیت(

اصول فقه: مبحث اصول عملیه ) اصل برائت ، اصل تخییر، اصل احتیاط یا اشتغال(

مرحله شانزدهم  ) آزمون ۸ ( : ... پنج شنبه:  ۹6/۰1/1۰

مرور مراحل گذشته  )) آزمون اینترنتی((
منتخبی از آزمون های مفهومی مهارتی سنوات گذشته دادِاستان

آمایش تکاد تکنیک های تست زنی در آزمون های مفهومی مهارتی 
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مهارتــی مفهومــی  هــای   آزمــون  داوطلبــان  جمــع  در  آزمندیــان  دکتــر  حضــور 

مرحله سی ام: کارگاه تخصصی دوم با موضوع آراد 
خرداد ماه ۹6

مرحله بیست و سوم  ) آمایش۹( : 
با موضوع بایدها و نبایدهای آزمون وکالت و طرح گویا

اردیبهشت ماه ۹6

مرحله بیست و چهارم   ) آزمون 1۲ ( : ... جمعه: ۹6/۰۲/۲۹
حقوق مدنی:   مرور آزمون 11

آیین دادرسی مدنی:  مرور آزمون 11

حقوق تجارت: مرور آزمون 11

ــه ای + قانــون  ــون جرایــم رایان ــون مجــازات مصــوب ۷5+ قان ــا ۷۲۹ کتــاب پنجــم قان حقــوق جــزا: مــاده 6۳۷ ت

صــدور چــک + قانــون مبــارزه بــا پولشــویی+ قانــون اصــالح قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر مصــوب ۷6 و اصالحــی 

۸۹ + مــواد جزایــی از قانــون حمایــت خانــواده )مــاده 4۹تــا5۸(+ قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی ۹۰+ 

قانــون مجــازات اشــخاصی کــه در امــور ســمعی و بصــری فعالیــت غیــر مجــاز مــی نماینــد .

آیین دادرسی کیفری : مواد 4۸4 تا 5۷۰  + مواد 6۳۹ تا 64۸ ق.آ.د.ک.۹۲

+ )قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۹۲( + )قانون نظارت بر رفتار قضات(

اصول فقه: اصل استصحاب و تعارض آن با سایر اصول+ بحث تعارض ادله

مرحله بیست و نهم   ) آزمون 15(: آزمون جامع 

جمعه:۹6/۰۳/۲6

مرحله بیست و ششم ) آزمون1۳ ( : ... جمعه: ۹6/۰۳/۰5
ــوال +  ــجل اح ــناد س ــت + اس ــات + تابعی ــخاص : کلی ــی ) اش ــون مدن ــا 1۳۳5قان ــاده ۹56 ت ــی:   م ــوق مدن حق
اقامتــگاه + غایــب مفقــود االثــر +  قرابــت + نــکاح و طــالق + اوالد + خانــواده + حجــر و قیمومت(+ادلــه اثبــات 

ــارور( ــه زوجیــن ناب ــون نحــوه اهــداء جنیــن ب ــا4۸( (+ )قان ــاده 1ت ــواده )م ــون حمایــت خان دعــوا + ) قان

آیین دادرسی مدنی: 4۲6 تا 5۲۹  )مباحث اعاده دادرسی+ مواعد + داوری+ هزینه دادرسی و اعسار + مطالبه 
خسارت و اجبار به انجام تعهد(+ )قانون وصول برخی از درآمدهای دولت + ماده 1۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم قانون 
اجرای احکام مدنی + قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹4 + قانون الحاق یک تبصره به ماده 5۰5 قانون 

آیین دادرسی مدنی مصوب ۹4/1۲/1۸

حقوق تجارت: ماده 41۲ تا 6۰۰ قانون تجارت)مبحث ورشکستگی(+ )قانون اداره تصفیه(

حقوق جزا: مرور آزمون 1۲

آیین دادرسی کیفری : مرور آزمون 1۲

اصول فقه: مرور آزمون 1۲

مرحله بیست و پنجم) ویژه برنامه سوم(  : اجرای طرح تیماد )۲( 

خرداد ماه ۹6

مرحله بیست و هفتم ) ویژه برنامه چهارم(  : داد فیلم )1(

خرداد ماه ۹6

مرحله بیست و هشتم )آزمون 14( : .... جمعه: ۹6/۰۳/1۹

مرور آزمون های ۹ ، 1۰ ، 11 ، 1۲ ،1۳    به صورت اینترنتی
)منتخبی از آزمون های مفهومی مهارتی سنوات گذشته دادِاستان(

شروع دوره چهارم مطالعاتی
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اولین نشست راهبردی دهکده سفید - اردیبهشت ۹۳

وکالـــت 1۳۹۳ آزمــــــون  در  رقمــی  تــک  هــای  رتبــه  و  کشـــــور  کـــــل  یـــک  رتبــــه  کســــب 

برگزاری بزرگترین و باشکوه ترین کالس های حقوقی کشور تدریس جزا
 به شیوه مفهومی و رمزنگاری 

آمایش موفقیت و به خاک سپاری افکار منفی 

کسب چهار رتبه یک طی چهار سال متوالی

در برنامــه صعــود آمــوزش حرفــه ای علــم حقــوق را بــه دانشــجویان تــرم 1 نیــز آغــاز نمــوده ایــم.

شروع دوره چهارم مطالعاتی



۲۳

برنامه گروه اول آزمون های آمادگی وکالت 96

مرحله سی و یکم  )آزمون 16( : ... جمعه: ۹6/۰4/۰۲
ــارات ســازمان حــج و اوقــاف و امــور  ــون تشــکیالت و اختی ــی  + قان ــون مدن ــا ۲۳۰ قان ــی:   مــاده 1 ت حقــوق مدن

ــدان مصــوب 1۳4۸ ــان و هنرمن ــان ، مصنف ــوق مولف ــت حق ــون حمای ــه+ قان خیری

آیین دادرسی مدنی: ماده 1 تا 6۳ قانون آیین دادرسی مدنی)کلیات+ صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها+ اختالف 

در صالحیت و ترتیب حل آن + مبحث وکالت در دعاوی و...( + )مواد مربوط به تخلفات انتظامی وکال از الیحه 

استقالل کانون وکال و آیین نامه اجرایی آن(

حقوق تجارت: ماده 1 تا ۲۰ + ماده ۳۳5 تا 41۲ قانون تجارت)مباحث داللی+ حق العمل کاری+ حمل و نقل+ 

قائم مقام تجاری و ضمانت(

ــا 55  قانــون مجــازات اســالمی )منابــع حقــوق جزا+مبحــث صالحیتها+اصــول کلــی قانــون  حقــوق جــزا: مــاده 1 ت
مجــازات+ مجازاتهــای اصلــی ،تکمیلــی و تبعــی+ محرومیــت از حقــوق اجتماعــی + نحــوه تعییــن و اعمــال مجازاتهــا+ 
تخفیــف و معافیــت از آن + تعویــق و تعلیــق ( و مــواد مرتبــط از قانــون هواپیمایــی کشــوری + قانــون پیشــگیری 

از وقــوع جــرم مصــوب ۹4

آییــن دادرســی کیفــری :  مــواد 1 تــا 1۲۲+   مــواد ۲۸۸ تــا ۲۹۳ +  مــواد 6۰۲ تــا 61۳ + مــواد 6۲۰ تــا 6۲4 
+ مــواد 64۹ تــا 6۸۷ ق.آ.د.ک.۹۲ + آییــن نامــه اجرایــی احــراز عنــوان ضابــط دادگســتری تبصــره ۲ مــاده ۳۰ 

ق.آ.د.ک + آییــن نامــه میانجــی گــری در امــور کیفــری در اجــرای مــاده ۸4 ق.آ.د.ک

اصــول فقــه:  بررســی تاریخــی اصــول فقــه + موضــوع و فایــده اصــول فقــه+ مبحــث وضــع الفــاظ + مبحــث اوامــر 

و نواهــی

مرحله  سی و پنجم  ) آزمون 1۷( : ... جمعه: ۹6/۰4/16
حقــوق مدنــی:   مــاده ۲۳1 تــا ۳۰۰ قانــون مدنــی+ )قانــون تملــک آپارتمانهــا و آییــن نامــه اجرایــی آن + قانــون 

پیــش فــروش ســاختمان مصــوب ۸۹(

آیین دادرسی مدنی: ماده 64 تا 1۰۷ )مباحث جریان دادخواست و  ابالغ + ایرادات و موانع رسیدگی+ جلسه 

دادرسی+ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست( +  )قانون دیوان عدالت اداری(

حقوق تجارت: ماده 1 تا ۷1 قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت )مباحث تعریف و تشکیل شرکت سهامی+ 

سهام و تبدیل سهام + اوراق قرضه(+  )قانون ثبت شرکت ها (

ــا و  ــن حبــس + مجازاته ــه آزادی +آزادی مشــروط+مجازاتهای جایگزی ــام نیم ــا 1۲1 ) نظ ــاده 56 ت ــوق جــزا: م حق

اقدامــات تامینــی اطفال+ســقوط مجازاتها+مرورزمــان+ توبــه + اعمــال قاعــده درا( + )آییــن نامــه کمیســیون عفــو 

و بخشــودگی (

آیین دادرسی کیفری :  مواد 1۲۳ تا ۲16 + مواد 614 تا 61۷ ق.آ.د.ک.۹۲ 

دادگاه  و  دادســرا  کلیــات  و  صالحیــت  و  تشــکیالت  بــه   مربــوط  )مــواد  روحانیــت  ویــژه  نامــه  آییــن 

 +  1۳۷۳ انقــالب  و  عمومــی  هــای  دادگاه  تشــکیل  قانــون  از  نشــده  نســخ  مــواد   + روحانیــت(  ویــژه 
ق.آ.د.ک   14۷ مــاده  تبصــره  اجــرای  در  شــده  توقیــف  امــوال  نگهــداری  شــیوه   اجــرای  نامــه  آییــن 
ق.آ.د.ک  ۲14 مــاده  یــک  تبصــره  اجــرای  در  مطالعــات  و  شــهود  از  حمایــت  اجرایــی  نامــه  آییــن   +

اصول فقه: مبحث مفهوم و منطوق + مبحث عام و خاص
مرحله سی  و  دوم  : 

کارگاه تخصصی سوم  با موضوع قانون دیوان عدالت اداری  
تیر ماه ۹5

مرحله سی و  چهارم   ) آمایش 11( : تکاد
تیر ماه ۹6

مرحله سی  و  سوم   ) آمایش1۰ ( 
با موضوع : باشگاه موفقیت )4( و معرفی پک آرامش  

تیر ماه ۹6

طرح صعود - ویژه دانشجویان ترم 1 تا ۸ دانشگاه

مرحله سی  و  ششم  :
 کارگاه تخصصی چهارم با موضوع قانون صدور چک 

تیر ماه ۹6

ــان دوران  ــود، از هم ــرح صع ــرکت در ط ــا ش ــوق ب ــته حق ــجویان رش دانش
دانشــجویی بــا حــال و هــوای مشــاغل حقوقــی، فنــون موفقیــت در آزمــون 
هــای حقوقــی، شــیوه هــای صحیــح قانــون خوانــی، درک و فهــم عمیــق قانــون 
و راهکارهــای افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و خــود بــاوری آشــنا مــی شــوند. 
در ایــن طــرح، حقــوق دانــان صعــودی در زمانــی کــه دیگــران ایســتاده انــد، 
ــه درســی  ــی و برنام ــواد قانون ــر م ــم بهت ــر فه ــد و عــالوه ب ــی کنن حرکــت م
ترمــی دانشــگاه، موفقیــت در مشــاغل حقوقــی و آزمــون هــای کارشناســی 
ارشــد حقــوق را همزمــان بــا فــارغ التحصیلــی در آغــوش مــی گیرنــد.
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مرحله سی و هفتم  ) آزمون 1۸( : ... جمعه: ۹6/۰4/۳۰
حقوق مدنی:   ماده ۳۰1 تا 465 قانون مدنی + قانون مسئولیت مدنی

اظهارنامــه + دعــاوی  و  تامیــن دلیــل  اتفاقــی +  امــور  )مباحــث  تــا 1۹۳   مــاده 1۰۸  آییــن دادرســی مدنــی: 

تصــرف عدوانــی ، ممانعــت از حــق و مزاحمــت + ســازش و درخواســت آن(+ )قانــون شــورای حــل اختــالف(

حقوق تجارت: ماده ۷۲ تا 1۹۸  قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت )مباحث مجامع عمومی+ هیات مدیره + 

بازرسان + تغییرات در سرمایه شرکت(

حقــوق جــزا: مــاده 1۲۲ تــا ۲۸۸ )شــروع بــه جرم+شــرکت و معاونــت درجــرم+ تعــدد و تکرارجــرم+ شــرایط و 

موانــع مســئولیت کیفــری + ادلــه اثبــات در امــور کیفــری+ حــدود( 

آیین دادرسی کیفری :  مواد ۲1۷ تا ۲۸۷ + مواد 61۸ تا 6۲6 ق.آ.د.ک.۹۲ 
روحانیــت(  ویــژه  دادســتان  اختیــارات  و  وظایــف  حــدود  و  دادســرا  بــه  مربــوط  )مــواد  روحانیــت  ویــژه  نامــه  آییــن 

۹۲ ق.آ.د.ک   ۲5۲ مــاده  اجــرای   در  قضایــی  تامیــن  و  نظارتــی  هــای  داد  قــرار  اجــرای  شــیوه  نامــه  +آییــن 

ــاع،  ــنت، اجم ــرآن ، س ــکام )ق ــتنباط اح ــه اس ــن+ ادل ــل و مبی ــث مجم ــد + مبح ــق ومقی ــث مطل ــه: مبح ــول فق اص

ــل ( ــاس و عق قی

مرحله چهل و دوم   آمایش )1۲( :  با موضوع تغذیه مناسب
مرداد ۹6

مرحله چهلم  : 
 کارگاه تخصصی پنجم با موضوع جرایم در  حکم....

مرداد ۹6

مرحله چهل و سوم   : 
کارگاه تخصصی ششم با موضوع قانون موجر و مستاجر 

مرداد ۹6

مرحله سی و نهم )ویژه برنامه ششم( : اجرای طرح نیماد )۲(

مرداد ۹6

مرحله سی و هشتم )ویژه برنامه پنجم(  : دادفیلم)۲(

مرداد ۹6

مرحله چهل و یکم ) آزمون 1۹ ( :

جمعه:۹6/۰5/1۳
، 1۷، 1۸  )منتخبــی از ســواالت آزمــون هــای مفهومــی مهارتــی ســنوات گذشــته( اینترنتــی مــرور آزمــون هــای 16  آزمــون 

تست های تحلیلی مفهومی - کارنامه با ۳۲ گزارش تفصیلیبرگزاری آزمون های مفهومی مهارتی در سرتاسر ایران
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سخنرانی دکتر قاضی زاده مدرس حقوق جزا به شیوه رمز نگاری و مفهومی 
در جشن تقدیر از افتخارآفرینان آزمون وکالت ۹4

دادرســی  آییــن   - شــاهچراغ  دکتــر 
ای شــبکه  شــیوه  بــه  کیفــری 

تدریــس   - مرواریــد  دکتــر 
انطباقــی شــیوه  بــه  فقــه  اصــول 

آمایش ناگفته های آزمون وکالت با حضور داوطلبان آزمون های مفهومی مهارتی

برگزاری همایش تقویت حافظه و تند خوانی استاد مرتضی جاوید

اندیشه متفاوت، آموزش متفاوت و قطعًا نتیجه متفاوت
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مرحله چهل و چهارم ) آزمون  ۲۰ (: ... جمعه: ۹6/۰5/۲۷
حقوق مدنی:   466 تا 6۸۳  قانون مدنی + قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56و ۷6

صــدور  مباحــث  دالیــل+  بــه  رســیدگی  مبحــث   (  ۳۲5 تــا   1۹4 مــاده  مدنــی:   دادرســی  آییــن 

فــوری( دادرســی  رای+  تصحیــح  واخواهــی+  غیابــی+  و  حضــوری  رای+حکــم  ابــالغ  و  انشــاء  و 

حقوق تجارت: ماده 1۹۹تا ۳۰۰ قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت )مبحث انحالل و تصفیه + حسابهای 
شرکت+ مقررات جزایی+ مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی(+

ماده ۹4 تا ۲۲۲ قانون تجارت ) مباحث سایر شرکتها (+) قانون طرح های صنعتی و عالئم تجاری ۸6(

حقــوق جــزا: مــاده ۲۸۹ تــا   ۷۲۸ )قصــاص و دیــات( +  قانــون پیونــد اعضــای بیمــاران فــوت شــده مصــوب ۷۹ 

+قانــون مبــارزه بــا قاچــاق انســان + قانــون ســقط درمانــی مصــوب۸4 

آییــن دادرســی کیفــری :  مــواد ۲۹4 تــا ۳۸1 + مــواد 4۰6تــا 41۷ + مــواد 5۷1 تــا 6۰1  + مــواد 6۲۷ تــا 6۳۳ 

ق.آ.د.ک.۹۲ + بخــش ادلــه از قانــون مجــازات اســالمی 1۳۹۲

اصول فقه: قاعده استصالح یا مصالح مرسله + قاعده استحسان + سد ذرایع + عرف و امارات

مرحله چهل و هفتم  ) آزمون ۲1(: ... جمعه: ۹6/۰6/1۰
حقوق مدنی:   ماده 6۸4 تا ۹55 قانون مدنی

ثالــث( اعتــراض شــخص  فرجــام خواهــی+  نظــر+   تجدیــد  )مباحــث  تــا 4۲5  آییــن دادرســی مدنــی:  ۳۲6 

حقوق تجارت: ماده ۲۲۳ تا ۳۳4  قانون تجارت ) مبحث برات + مباحث فته طلب ، چک و اسناد در وجه حامل( + 

)قانون صدور چک(

حقــوق جــزا: 4۹۸ تــا 6۳6 کتــاب پنجــم قانــون مجــازات مصــوب ۷5+ قانــون حمــل ســالح+ قانــون تشــدید مجازات 
مرتکبیــن ارتشــاء و اختــالس و کالهبــرداری+ قانــون راجــع بــه انتقــال مــال غیــر + قانــون مجــازات اشــخاصی کــه 
بــرای بــردن مــال غیــر تبانــی مــی کننــد + مقــررات جزایــی قانــون ثبــت )مــاده 1۰۰تــا11۷( + قانــون رســیدگی 
بــه دارایــی مقامــات ، مســئوالن و کارگــزاران جمهــوری اســالمی ایــرا ن  همــراه بــا اصالحــات مــورخ۹ آبــان 1۳۹4 + 
قانــون جــرم سیاســی مصــوب ۹5/۲/۲۰ + قانــون بیمــه اجبــاری خســارات وارده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث 

ناشــی از وســایل نقلیــه مصــوب ۹5/۲/۲۰

آیین دادرسی کیفری :  مواد ۳۸۲ تا 4۰5 + مواد 41۸ تا 4۸۳ + مواد 6۸۸ تا 6۹۹ + 
+ مواد 6۳4 تا 6۳۸  ق.آ.د.ک.۹۲ + آیین نامه ویژه روحانیت)مواد مربوط به دادگاه ویژه روحانیت(

اصول فقه: مبحث اصول عملیه ) اصل برائت ، اصل تخییر، اصل احتیاط یا اشتغال(

مرحله پنجاهم ) آزمون ۲۲(: ... جمعه: ۹6/۰6/۲4
حقــوق مدنــی:   مــاده ۹56 تــا 1۳۳5 +  قانــون حمایــت خانــواده )مــاده 1تــا4۸(+ قانــون نحــوه اهــداء جنیــن بــه 

زوجیــن نابــارور

و  دادرســی  هزینــه  داوری+   + مواعــد  دادرســی+  اعــاده  )مباحــث    5۲۹ تــا   4۲6 مدنــی:   دادرســی  آییــن 
اعســار + مطالبــه خســارت و اجبــار بــه انجــام تعهــد(+ )قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت + مــاده 
1۰۳ قانــون مالیاتهــای مســتقیم + قانــون اجــرای احــکام مدنــی( + قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت هــای مالــی 
مصــوب ۹4 + قانــون الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده 5۰5 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب ۹4/1۲/1۸

حقوق تجارت: ماده 41۲ تا 6۰۰ قانون تجارت)مبحث ورشکستگی(+ )قانون اداره تصفیه(

ــدید  ــون تش ــالح+ قان ــل س ــون حم ــوب ۷5+ قان ــازات مص ــون مج ــم قان ــاب پنج ــا 6۳6 کت ــزا: 4۹۸ ت ــوق ج حق
ــازات  ــون مج ــر + قان ــال غی ــال م ــه انتق ــع ب ــون راج ــرداری+ قان ــالس و کالهب ــاء و اخت ــن ارتش ــازات مرتکبی مج
ــا11۷( +  ــاده 1۰۰ت ــت )م ــون ثب ــی قان ــررات جزای ــد + مق ــی کنن ــی م ــر تبان ــال غی ــردن م ــرای ب ــه ب اشــخاصی ک
قانــون رســیدگی بــه دارایــی مقامــات ، مســئوالن و کاگــزاران جمهــوری اســالمی ایــرا ن  همــراه بــا اصالحــات مــوخ۹ 
آبــان 1۳۹4 + قانــون جــرم سیاســی مصــوب ۹5/۲/۲۰ + قانــون بیمــه اجبــاری خســارات وارده بــه شــخص ثالــث 

ــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه مصــوب ۹5/۲/۲۰ در اث

آیین دادرسی کیفری : مواد 4۸4 تا 5۷۰  + مواد 6۳۹ تا 64۸ ق.آ.د.ک.۹۲

+ )قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۹۲( + )قانون نظارت بر رفتار قضات(

اصول فقه:  اصل استصحاب و تعارض آن با سایر اصول+ بحث تعارض ادله

مرحله چهل و پنجم : آمایش )1۳( با موضوع باشگاه موفقیت )5(  
شهریور ۹6

مرحله پنجاه و یکم )آمایش 14( :
 با موضوع ناگفته های آزمون وکالت ) صاعقه (

مهر ماه ۹6

مرحله پنجاه و سوم  )آمایش15( : با موضوع باشگاه موفقیت )6(
مهرماه ۹6

مرحله پنجاه و چهارم  ) آمایش  16(  : باموضوع  تحلیل  انتخاب کانون 

مهرماه ۹6

مرحله چهل و ششم  : کارگاه تخصصی هفتم با موضوع تازه ها  
شهریور ۹6

مرحله چهل و نهم  :
 کارگاه تخصصی هشتم با موضوع ِتست خوری!

شهریور ماه ۹6

مرحله چهل و هشتم )ویژه برنامه هفتم(: اجرای طرح تیماد )۳( 

شهریور ماه ۹6

مرحله پنجاه و دوم ) آزمون ۲۳ (:

جمعه ۹6/۰۷/۷
گذشــته( ســنوات  مهارتــی  مفهومــی  هــای  آزمــون  ســواالت  از  )منتخبــی  هــای ۲۰،۲1،۲۲    آزمــون  مــرور  اینترنتــی  آزمــون 
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مرحله پنجاه و پنجم  )آزمون ۲4(:

مشهد: جمعه ۹6/۰۷/۲1

مرحله پنجاه و نهم  ) آزمون ۲۷(:

مشهد: جمعه ۹6/۰۸/1۲

مرحله شصتم  ) آزمون ۲۸ (:

مشهد: جمعه ۹6/۰۸/1۹

مرحله صفر 

تاریخ برگزاری متعاقبا اعالم می گردد

مرحله پنجاه و ششم  )آزمون ۲5(:

مشهد : جمعه ۹6/۰۷/۲۸

مرحله پنجاه و هفتم )آزمون ۲6(:

مشهد: جمعه ۹6/۰۸/5

مرحله پنجاه و هشتم  )آمایش 1۷( : 
با موضوع رفتارهای هوشمندانه در روز برگزاری آزمون وکالت

آبان ماه ۹6

مرحله شصت و یکم ) آمایش 1۸(:
با موضوع تحلیل آزمون وکالت و رویکرد پس از آزمون

آذر ماه ۹6

باشگاه بالندگی

ــژه داوطلبیــن پرتــالش  ــات باشــگاه بالندگــی وی خدم
ــت. ــال اس ــتعد امس ــن مس ــل و داوطلبی ــالهای قب س
ــراز  ــد ت ــورت رش ــوان در ص ــان ج ــوق دان ــی حق تمام
هــای  آزمــون  در  خــود  معــدل  افزایــش  و  علمــی 
ــن باشــگاه را  ــه ای ــت ورود ب ــی، قابلی ــی مهارت مفهوم
پیــدا کــرده و میتوانــد از حمایــت و خدمــات متفــاوت 
ــد. ــد گردن ــره من ــگاه به ــاورین باش ــش مش ــر بخ و اث

الزم نیست بزرگ باشید، شروع کنید تا بزرگ شوید
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جهت اطالع از آخرین تغییرات وضعیت همکاران موسسه در سراسر کشور 
به سایت DADESTAN.com مراجعه نمایید.

۰۲1 - 66565511 تهران به سایت دادِاستان مراجعه کنید بجنورد ۰۳1- ۳6۲۸۸۹۷۳ اصفهان

۰66-۳۳۲44۰۰۸ خرم آباد ۰66-4۲51۰16۲ بروجرد ۰۲4-۳5۲۷16۸6 ابهر

به سایت دادِاستان مراجعه کنید رشت ۰56-۳۲۲1۳555 بیرجند ۰45-۳۳۲۳4۸۷4 اردبیل

۰54-۳۳۲5۰۸۲1 زاهدان به سایت دادِاستان مراجعه کنید تبریز به سایت دادِاستان مراجعه کنید ارومیه

۰۲4-۳۳۳6651۳ زنجان ۰51-5۲۲4۸44۰ تربت حیدریه ۰61-4۲6۲4۲۹۰ اندیمشک

۰11 - ۳۳۳۰۰64۳ ساری به سایت دادِاستان مراجعه کنید تربت جام ۰61-۳۲۲۲۰۲۹۷ اهواز

و اکنون همکاران موسسه در سراسر کشور

جهت شرکت در آزمون های مفهومی - مهارتی وکالت آمایش ها و کارگاه های علمی تخصصی به 
نمایندگی های موسسه در سراسر کشور مراجعه نمایید

 ۰۷1-4۳۳۳5۹46 مرودشت به سایت دادِاستان مراجعه کنید کرمانشاه ۰51-446۷۲۰۰۹ سبزوار

۰51-4۳۲۲1۲۲۲ نیشابور ۰۲6 - ۳44۹۲۹4۳ کرج ۰۲۳-۳۳۳41615 سمنان

۰۸1-۳۲51۳۰۷۲ همدان  ۰۳4-۳۲۷۳۳54۸ کرمان ۰۳۸-۳۲۲6۳5۳5 شهر کرد

۰۹1۳ ۳5۳1544 یزد ۰1۷-۳۲۳۲۸۷۰5 گرگان ۰۷1 - ۳۷۳1۷15۳ شیراز

دفتر مرکزی: مشــهد ، حاشــیه میدان اســتقالل ، پالک ۳۷5 | ۳6۰5۰۰۷۲ ۰51

تهران ، میدان توحید ، رو بروی دانشــکده پرســتاری،  پالک ۲۳۰ | 66565511 ۰۲1

اصفهــان ، دروازه شــیراز،بلوار دانشــگاه ، کوچــه ۷ ، پــالک ۲ |   ۳6۲۸۸۹۷۳ ۰۳1

۰1۷-6۳۳۳6۳۳۲ گنبد کاووس ۰56-۳۲۷۲۰۹۷۸ فردوس

۰1۳-4۲۲۲۸۲44 الهیجان ۰51-55۲4۲۳۲۰ کاشمر
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همایش فنون موفقیت در آزمون وکالت - تهران

همایش فنون موفقیت در آزمون وکالت - خرم آباد

همایش فنون موفقیت در آزمون وکالت - تبریز

همایش فنون موفقیت در آزمون وکالت - همدان

همایش فنون موفقیت در آزمون وکالت - گرگان

همایش فنون موفقیت در آزمون وکالت - اصفهان



ــاتید، وکالي  ــکل از اس ــه متش ــروز را ک ــه اي ام ــه حرف ــه ي مجموع ریش
دادگســتري و کارشناســان رســمي دادگســتري مــي باشــد بایــد در ســال 
1۳۸۷ جســتجو نمــود آن زمــان کــه بــه همــت اتــاق فکــر مجموعــه شــعار 
ــه  ــد ک ــکوهمند ش ــدي ش ــر تول ــوق فریادگ ــوزه حق ــص در ح ــود تخص نم

امــروزه بــه ثمــر نشســته اســت.

هم وطنان سفید اندیش 
بــه نیکــي مــي دانیــد کــه موضوعــات حقوقــي بســان ســایر حــوزه هــا ماننــد 
پزشــکي، عمــران، صنعــت و...... حــوزه هــاي بســیار متنوعــي را در بــر مــي 
گیرنــد بــه نحــوي کــه امــروزه در دهکــده جهانــي بیــش از 1۰۰ گرایــش 
حقوقــي ایجــاد شــده اســت . بــي شــک تخصــص و تســلط بــه تمامــي ایــن 
ــن  ــر ممک ــناس غی ــر کارش ــک نف ــا ی ــل ی ــر وکی ــک نف ــراي ی ــا ب ــوزه ه ح
ــي  ــز حقوق ــه مراک ــعه یافت ــورهاي توس ــه در کش ــت ک ــال هاس ــت. س اس
بــزرگ شــکل گرفتــه انــد ایــن موسســات بعضــا تــا 4۰۰۰ نفــر وکیــل و 
کارشــناس متخصــص دارنــد و زمانــي کــه مــردم بــه آن مرکــز مراجعــه مــي 

کننــد بــه دپارتمــان هــاي تخصصــي حقوقــي راهنمایــي مــي شــوند.

ــمت  ــه س ــران ب ــالمي ای ــالب اس ــکوهمند انق ــد ش ــه در عه ــندیم ک خرس
تخصصــي شــدن حقــوق و وکالــت گام بــر مــي داریــم و امــروزه در دهکــده 
ــان نمــود تخصــص در  ــي بخــش شــعار ســال هــاي پیشــین م ســفید تجل

حــوزه حقــوق شــده ایــم. 

فعالیت هاي دهکده سفید سه ویژگي ممتاز دارند)تاج(
ــکل از   ــه متش ــي ک ــان تخصص ــه دپارتم ــوع ب ــر موض ــي )ه 1. کار تخصص
وکال، مشــاورین و کارشناســان متخصص آن حوزه اســت ارجاع داده مي شــود(

۲.کار جمعي و گروهي
۳. کار مبتني بر اخالق حرفه اي

دهکده سفید ، دهکده تخصص
قله تخصص حقوقی 

SEFID24.COM

دهکده سفید را زوم کنید
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تخصــص  انســانی،  روابــط  پیچیدگــی  امــروز  دنیــای  در  اســت  بدیهــی 
بــه ســبب  و  زنــد  مــی  یــک ضــرورت فریــاد  عنــوان  بــه  را  و مهــارت 
و  قوانیــن  افــزون  روز  افزایــش  و  حقوقــی  هــای  شــاخه  تنــوع 
نمایــد. مــی  تــر  ملمــوس  حقــوق  حــوزه  در  مهــم  ایــن  مقــررات 

بــا علــم بــه ایــن حقیقــت، دهکــده ســفید دســت بــه کاری بــزرگ زده و 
دپارتمــان هــای تخصصــی را با حضــور وکالی حرفه ای و کارشناســان متخصص 
در ویتریــن افتخــارات خــود قــرار داده کــه بــه تماشــای برخــی از آن هــا مــی 

: نشینیم
1- دپارتمان تخصصی قراردادها

۲- دپارتمان تخصصی امالک
۳- دپارتمان تخصصی اسناد تجاری 

4- دپارتمان تخصصی حقوق خانواده 
5- دپارتمان تخصصی دعاوی دیوان عدالت اداری 

6- دپارتمان تخصصی وقف ، حبس و تولیت 
۷- دپارتمان تخصصی حقوق بیمه، تصادفات

۸- دپارتمان تخصصی ثبت شرکت ها ، موسسات، اختراعات و مالکیت معنوی
۹- دپارتمان تخصصی حقوق پزشکی

1۰- دپارتمان تخصصی حقوق مالیاتی
11- دپارتمان تخصصی جرائم علیه اشخاص

1۲- دپارتمان تخصصی  جرائم علیه اموال
1۳- دپارتمان تخصصی جعل و جرائم علیه امنیت
14- دپارتمان تخصصی قاچاق کاال و ارز، تعزیرات

15- دپارتمان تخصصی ویژه نظامیان
16- دپارتمان تخصصی ویژه روحانیون

1۷- دپارتمان تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان
1۸- دپارتمان تخصصی جرائم سایبری 

1۹- دپارتمان تخصصی موارد خاص
- شهر داوری دهکده سفید

- کانون حقوق بین الملل

باشگاه دپارتمان های تخصصی:

- آموزش تخصصی موضوعات حقوقی با هدف پیشگیری از اختالفات 
- حل و فصل اختالفات در شهر داوری دهکده سفید 

- اورژانس حقوقی



مشــهد: میــدان اســتقالل، پــالک ۳۷5 موسســه آمــوزش عالــی آزاد اندیشــه ســازان .  ۳6۰5۰۰۷۲ - ۰51 )6خــط( 
اصفهــان: دروازه شــیراز، بلــوار دانشــگاه، کوچــه ۷، پــالک ۲  موسســه آمــوزش عالــی آزاد نویــن صــدرا. ۳6۲۸۸۹۷۳ - ۰۳1
۰۲1  -  66565511   .  ۲5 پــالک  بــراون،  ادوارد  ابتــدای  شــمالی،  کارگــر  ابتــدای  انقــالب،  میــدان  تهــران: 
و میدان توحید)ضلع جنوب شرقی(، روبروی دانشکده پرستاری دانشگاه تهران، پالک۲۳۰، موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم
جهــت مشــاهده تمامــی همــکاران موسســه در سراســر کشــور بــه www.Dadestan.com و www.DadSima.com مراجعــه فرماییــد.

   

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان 
دپارتمان تخصصی حقوق و پایگاه اینترنتی دادِاستان )دادسیما(

جهــت عضویــت رایــگان در بزرگتریــن ســامانه حقوقــی کشــور و اطــالع از اخبــار آزمــون هــای حقوقــی و جدیــد تریــن آراء وحــدت رویــه
 عـدد ۲۰ را بـه سامانه ۳۰۰۰۳۲ ارسال نمایید.




