
موسسه آموزش عالی آزاد 

چتـــر دانـــش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برنامه مطالعاتی جهت آمادگی
آزمــون وکالــت 95

»یادگیری مستمر حداقل شرط الزم برای کسب موفقیت در هر زمینه ای است« ذهن مانند 
عضله است که رشد آن به فعالیت بستگی دارد. همان طور که باید عضالت خود را تحت 
فشار قرار دهید تا رشد کنند عضالت ذهنی خود را نیز باید برای قوی شدن به کار گیرید. 

برایان تریسییادگیری مستمر کلید موفقیت در قرن 21 است.

الف- 2 قطعه عکس 4×3    ب- یک برگ کپی کارت ملی و شناسنامه    ج- فیش واریزی
صدور کارت ورود به جلسه منوط به ارائه مدارک فوق الذکر و تسویه حساب کامل در زمان ثبت نام

ثبت نام در آزمون های آزمایشی برای هیچ گروه یا قشر خاصی تخفیف ندارد

مدارک الزم جهت ثبت نام

دفتر آموزش: خیابان انقالب- روبروی درب اصلی دانشگاه تهران- خیابان فخر رازی- بعد از تقاطع روانمهر- نبش کوچه انوری- پالک 27
                         www.chatredanesh.com :تلفن: 66414848                                                                                                               پایگاه اینترنتی

حقوق، آزاد ورامین، 
18.23

متقاضیان دریافت مشاوره رایگان نام رشته و واحد دانشگاهی 

و معدل کل خود را به شماره 30008623 ارسال نمایند.



داوطلب گرامی

بارها شنیده اید  حتمًا  را  میشود«  ز آغا  ماه گا ولین ا  با  راه کا »زبرگترین معروف  جمله ی 

از اینکه گام نخست را برای موفقیت در آزمون وکالت )که مطالعه ی همین مقدمه است( برداشته اید به شما 
تبریک می گوییم و برخود واجب می دانیم حاصل تجربیات برگزاری 16 دوره ی آزمون وکالت را صادقانه در اختیار 

شما داوطلب محترم قرار دهیم
چنان که می دانید در آزمون وکالت امسال که در تاریخ 94/9/6 برگزار شد جمعاً 64250 نفر شرکت کرده بودند 
که حدود 35/000 نفر آنان برای دومین سال و حدود 18000 نفر آنان برای سومین سال متوالی در این آزمون 
شرکت می کردند. هرساله حدود 5% از شرکت کنندگان در این آزمون، جذب کانون وکالی دادگستری می شوند؛ 
جالب است بدانید که برخی از مردودین، از دانش حقوقی باالتری نسبت به برخی از پذیرفته شدگان بهره مندند 

ولی به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی نسبت به آزمون، شانس موفقیت خود را از دست می دهند.
هدف از انتشار سالنامه ی آزمون وکالت نشان دادن راه های میانبر به داوطلبانی است که عزم و اراده ی جدی برای 
کسب موفقیت در آزمون وکالت 95 را دارند؛ لذا به داوطلبان عزیر توصیه می شود که نکات ذیل را مد نظر داشته باشند؛ 

همچنین در مورد شرایط شرکت در آزمون وکالت »رجوع به صفحه« را مالحظه فرمایید.
 در پاره ای از مؤسسات آموزش عالی آزادی که در رشته ی حقوق مجاز به فعالیت هستند تحقیق نمایید 
)سایت وزارت علوم(  و یکی از آنها را به عنوان مرجع و منبع اخذ اطالعات و مشاوره انتخاب نمایید. پس از انتخاب 
مؤسسه، براساس برنامه ریزی و منابع معرفی شده ی آن مرکز، مطالعات خود را سازمان داده و از پراکنده خوانی 
و تعدد منابع خودداری نمایید و توجه داشته باشید که نمرات دروس دوره ی دانشجویی و معدل فارغ التحصیلی 

شما در آزمون وکالت تأثیری ندارند.
 چنانچه از وضعیت علمی مناسبی برخودار نیستید، در کالس های آمادگی مؤسسه شرکت نمایید.

انتخابی خود ثبت نام کنید و کارنامه ی صادره در هر   توصیه می شود در آزمون های آزمایشی مؤسسه ی 
آزمون را به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف خود به مشاور مؤسسه ی انتخابی خود نشان دهید.

 برنامه ریزی و مشاوره و شرکت در کالس های مؤسسه هنگامی مفید و نتیجه بخش خواهد بود که داوطلب 
نیز نهایت تالش خود را برای استفاده ی هرچه بهتر خدمات مؤسسه متمرکز کند.

 مسؤولیت موفقیت و شکست خود را شخصاً بپذیرید؛ زیرا تا زمانی که انسان موفقیت یا شکست خود را به 
دیگران نسبت می دهد موفق نخواهد شد.

 مطالب تدریس شده و سرفصل های مطالعاتی را نه تنها برای قبولی در آزمون، بلکه کلیه ی نکات آن را با 
عالقه و به قصد یادگیری عمیق و استفاده از آنها در آینده ی نزدیک در محاکم دادگستری به منظور احقاق حق 

مطالعه کنید. 

 موفقیت، کلید خوش بختی نیست؛ بلکه خوش بختی، کلید موفقیت است!
 اگر کاری را که به آن عالقه داری انجام دهی، بی گمان موفق خواهی بود!



چتردانش

 تشریح درس با زبانی ساده و قابل فهم
 تطبیق 650 ماده قانونی و مثال حقوقی با مباحث اصول فقه

 تست های برگزیده آزمون های حقوقی با پاسخ تشریحی
 تست های تألیفی با پاسخ تشریحی

 سؤاالت چهار سال اخیر کانون وکال با پاسخ تشریحی

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 20000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2009 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - م سو پ  چا

وحید عظیمی تهرانی

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

چتردانش

 تشریح درس با زبانی ساده و قابل فهم
 تطبیق 650 ماده قانونی و مثال حقوقی با مباحث اصول فقه

 تست های برگزیده آزمون های حقوقی با پاسخ تشریحی
 تست های تألیفی با پاسخ تشریحی

 سؤاالت چهار سال اخیر کانون وکال با پاسخ تشریحی

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

صول فقه
ا

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 20000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2009 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - م سو پ  چا

وحید عظیمی تهرانی

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

چتردانش

 ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
 تست های برگزیده از آزمون های حقوقی تا سال 93 و تست های تالیفی

 مناسب جهت بهره مندی عموم حقوق دانان از جمله وکال، قضات و کارآموزان
 ویژه آمادگی آزمون های حقوقی

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
تزمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2004 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - هم د ز یا پ  چا

وحید امینی

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

به همراه: 
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگي مصوب 1318

قانون صدور چک مصوب 1355 با اصطالحات بعدی

چتردانش

 ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
 تست های برگزیده از آزمون های حقوقی تا سال 93 و تست های تالیفی

 مناسب جهت بهره مندی عموم حقوق دانان از جمله وکال، قضات و کارآموزان
 ویژه آمادگی آزمون های حقوقی

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
تزمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
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قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2004 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - هم د ز یا پ  چا

وحید امینی

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

به همراه: 
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگي مصوب 1318

قانون صدور چک مصوب 1355 با اصطالحات بعدی

چتردانش

 ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
 به همراه تست های برگزیده از آزمون های حقوقی تا سال 92 و سؤاالت آزمون وکالت 93

 بهره گیری از آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و ...
 ویژه آمادگی آزمون های حقوقی

 مناسب جهت بهره مندی عموم حقوق دانان از جمله وکال، قضات و کارآموزان

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2003 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - هم د ر چها پ  چا

صابر خلیل نژاد کیاسری

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

چتردانش

 ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
 به همراه تست های برگزیده از آزمون های حقوقی تا سال 92 و سؤاالت آزمون وکالت 93

 بهره گیری از آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و ...
 ویژه آمادگی آزمون های حقوقی

 مناسب جهت بهره مندی عموم حقوق دانان از جمله وکال، قضات و کارآموزان

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

ی
ی مدن
س
ن دادر
آیی

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2003 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - هم د ر چها پ  چا

صابر خلیل نژاد کیاسری

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

چتردانش

 ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
 تست های برگزیده از آزمون های حقوقی تا سال 93

 ویژه آمادگی آزمون های حقوقی
 مناسب جهت بهره مندی عموم حقوق دانان از جمله وکال، قضات و کارآموزان

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

ی
دن

ق م
قو

ح

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2005 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - هم د سیز پ  چا

نی مد ق  حقو

عبداهلل رضازاده پاشا

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

به همراه قانون تشکيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيریه مصوب 1363- قانون تملک 
آپارتمان ها   مصوب 1343- قانون مسئوليت مدنی  مصوب 1339- قانون اصالح قانون بيمه اجباري 
مسؤوليت  مدني دارندگان وسایل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387- قانون 
ثبت احوال مصوب 1355- قانون حمایت خانواده  مصوب 1353- قانون حمایت خانواده مصوب 1391

چتردانش

 ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
 تست های برگزیده از آزمون های حقوقی تا سال 93

 ویژه آمادگی آزمون های حقوقی
 مناسب جهت بهره مندی عموم حقوق دانان از جمله وکال، قضات و کارآموزان

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

ی
ق مدن
حقو

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2005 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - هم د سیز پ  چا

نی مد ق  حقو

عبداهلل رضازاده پاشا

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

به همراه قانون تشکيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيریه مصوب 1363- قانون تملک 
آپارتمان ها   مصوب 1343- قانون مسئوليت مدنی  مصوب 1339- قانون اصالح قانون بيمه اجباري 
مسؤوليت  مدني دارندگان وسایل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387- قانون 
ثبت احوال مصوب 1355- قانون حمایت خانواده  مصوب 1353- قانون حمایت خانواده مصوب 1391

چتردانش

 ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
 تست های منتخب حقوق جزا همراه با پاسخنامه

 همراه با سؤاالت آزمون وکالت و قضاوت 93
 ویژه آمادگی آزمون های حقوقی

 مناسب جهت بهره مندی عموم حقوق دانان از جمله وکال، قضات و کارآموزان

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

ی
الم

س
ت ا

ازا
ج

م

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2001 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - هم د ز نو پ  چا

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

چتردانش

 ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
 تست های منتخب حقوق جزا همراه با پاسخنامه

 همراه با سؤاالت آزمون وکالت و قضاوت 93
 ویژه آمادگی آزمون های حقوقی

 مناسب جهت بهره مندی عموم حقوق دانان از جمله وکال، قضات و کارآموزان

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

ی
سالم
ت ا
جازا
م

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2001 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - هم د ز نو پ  چا

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

چتردانش

 ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
 تست های برگزیده از آزمون های حقوقی تا سال 93 و تست های تالیفی

 دربردارنده قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 93
 با اعمال اصالحات قانون اصالح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 94

 دربردارنده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93
 مناسب جهت بهره مندی عموم حقوق دانان از جمله وکال، قضات و کارآموزان

 ویژه آمادگی آزمون های حقوقی

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

ی
فر

 کی
سی

در
 دا

ن
آیی

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2002 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - هم د زن پا پ  چا

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

چتردانش

 ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
 تست های برگزیده از آزمون های حقوقی تا سال 93 و تست های تالیفی

 دربردارنده قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 93
 با اعمال اصالحات قانون اصالح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 94

 دربردارنده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93
 مناسب جهت بهره مندی عموم حقوق دانان از جمله وکال، قضات و کارآموزان

 ویژه آمادگی آزمون های حقوقی

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

ی
ن دادرسی کیفر
آیی

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 2002 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

1 3 9 4  - هم د زن پا پ  چا

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

 بسته های آموزشی ویژه آمادگی وکالت، کارشناسی ارشد و دکتری با تخفیف 
 کلیه قوانین منتشره نشر چتر دانش برای دانشجویان و اساتید محترم کلیه دانشگاه ها با 50 درصد تخفیف عرضه می گردد.

توجه: تمام کتب موسسه دارای هولوگرام می باشد
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
نماید. سابقه درخشان در  ارائه خدمت  پژوهان گرامی  و دانش  دانشجویان 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

قیمت: 10000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 5022 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
نماید. سابقه درخشان در  ارائه خدمت  پژوهان گرامی  و دانش  دانشجویان 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

قیمت: 10000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 5022 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

چاپ دوم- 1394
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
نماید. سابقه درخشان در  ارائه خدمت  پژوهان گرامی  و دانش  دانشجویان 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

قیمت: 10000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 5025 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

چاپ   دوم- 1394
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
نماید. سابقه درخشان در  ارائه خدمت  پژوهان گرامی  و دانش  دانشجویان 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

قیمت: 10000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 5025 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

چاپ   دوم- 1394

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکـزی: 48 48 41 66
فروشگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

قیمت: 12500 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 5028 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.
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موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکـزی: 48 48 41 66
فروشگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

قیمت: 12500 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 5028 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

دکترحسنعلی مؤذن زادگان

اقنون آنیی داردسی کیفری 
ی
یکیفر
س
قانونآییندادر

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.
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مجموعه پرسش های چهارگزینه ای

قیمت: 25000 تومان

حاوی پاسخ تشریحی به پرسش های چهارگزینه ای در آزمون های:
  ورودی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه های دولتی

  ورودی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی
  ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه های دولتی

  ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی
  اخذ پروانه کارآموزی وکالت دادگستری

دکتر مجید قربانی الچوانی

فزوده اه هم با ا چاپ د

1 3 9 4

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 5020 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.
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قـربانـی
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مجموعه پرسش های چهارگزینه ای

قیمت: 25000 تومان

حاوی پاسخ تشریحی به پرسش های چهارگزینه ای در آزمون های:
  ورودی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه های دولتی

  ورودی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی
  ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه های دولتی

  ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی
  اخذ پروانه کارآموزی وکالت دادگستری

دکتر مجید قربانی الچوانی

فزوده اه هم با ا چاپ د

1 3 9 4

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکــزی: 48 48 41 66
فروشــگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
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دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 5020 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.
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مجموعه پرسش های چهارگزینه ای

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دفتـر مرکـزی: 48 48 41 66
فروشگاه کتاب: 59 90 48 66
مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66
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دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 5020 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

حاوی پاسخ تشریحی به پرسش های چهارگزینه ای در آزمون های:
  ورودی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه های دولتی

  ورودی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی
  ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه های دولتی

  ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی
  اخذ پروانه کارآموزی وکالت دادگستری

دکتر مجید قربانی الچوانی

حقوق مدنی نی ق مد
حقو

1394

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش افتخار دارد که به عنوان مجموعه ای 
علمی  بیشتر  چه  هر  رشد  جهت  در  کشور  حقوقی  جامعه  در  پیشگام 
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی ارائه خدمت نماید. سابقه درخشان در 
امر برگزاری متعدد دوره های آموزشی و کارگاه های پژوهشی در گرایش های 
مختلف رشته حقوق گویای بسیاری از واقعیت ها در خصوص توانمندی علمی 
و عملی این موسسه است. در سال های اخیر نیز تولید و چاپ مجموعه های 
فاخر علمی در جهت یاری نمودن دانش پژوهان گرامی برگ زرین دیگری 
را بر افتخارات موسسه چتر دانش افزوده است. امید است که این همراهی،  
زمینه تعالی علمی جامعه حقوقی کشور را تا حد امکان به دنبال داشته باشد.
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مرکز تخصصی آموزش های حقوقی
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مرکز پخش کتاب: 15 89 47 66

w w w. c h a t re d a n e s h . c o m
http://shop.chatredanesh.com

دفتر آموزش: خ انقالب،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران،خ فخررازی،نبش کوچه انوری، پ 27
دفتـر انتشارات: تهران، خیابان انقالب، خیابان 12 فروردین، کوچه نوروز، پالک 13

قیمت: 25000 تومان

دانش پژوه گرامی!
برای دریافت اطالعات تکمیلی و الحاقات بعدی این کتاب 

عبارت 5020 را به شماره 66492327- 021 پیامک کنید.

حاوی پاسخ تشریحی به پرسش های چهارگزینه ای در آزمون های:
  ورودی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه های دولتی

  ورودی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی
  ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه های دولتی

  ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی
  اخذ پروانه کارآموزی وکالت دادگستری

دکتر مجید قربانی الچوانی

حقوق مدنی
نی حقوق مد

1394

قطع نام مولفنام کتابردیف
کتاب

تعداد 
صفحات

نوبت 
چاپ

قیمت 
)تومان(

6641525000وزیریگروه علمی چتر دانشقانون یار آیین دادرسی کیفری )مصوب 92/12/4(1
6741925000وزیریگروه علمی چتر دانشقانون یار مجازات اسالمی )مصوب 92/2/1(2
6201325000وزیریعبداهلل رضازاده پاشاقانون یار حقوق مدنی3
6031425000وزیریصابر خلیل نژاد کیاسریقانون یار آیین دادرسی مدنی4
7531125000وزیریوحید امینیقانون یار حقوق تجارت5
333320000وزیریوحید عظیمی تهرانیقانون یار اصول فقه6
720000حدوداً 350وزیریدکتر محمدمهدي توکليمختصر حقوق مدنی7
-1-وزیریدکتر مجید قربانی الچوانیمجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی8
734325000وزیریگروه علمی چتر دانشمجموعه آزمون های طبقه بندی شده وکالت9
5521025000وزیریدکتر مجید قربانی الچوانیمجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق تجارت10

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 11
148112500وزیریدکتر حسنعلی مؤذن زادگانبا اصالحات 94/3/24

265215000وزیریدکتر رحمان عمروانیمجموعه پرسش های چهار گزینه ای طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی12
235210000رقعیگروه علمی چتر دانش500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق جزای عمومی13
259210000رقعیگروه علمی چتر دانش500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق جزای اختصاصی14
199110000رقعیسید علی بنی صدر500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده اصول فقه15
200512500وزیریسید علی بنی صدراصول فقه تحلیلی16
15928000رقعیگروه علمی چتر دانشآراء وحدت رویه کاربردی، حقوقی- کیفری17
399412000جیبیگروه علمی چتر دانشمجموعه قوانین و مقررات کاربردی جزایی18
657415000جیبیگروه علمی چتر دانشمجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی19



20   مرحله آزمون آزمایشی وکالت 95

شهریه کلیه خدمات فوق الذکر به صورت 
اینترنتی و حضوری: 690/000 تومان

20بیست دفترچه سؤال آزمون آزمایشی 2400 سؤال شبیه سازی شده با آزمون اصلی 
20بیست دفترچه پاسخنامه تشریحی و آموزشی   

20بیست فایل صوتی نکته گویی و گزینه یابی برای هر درس و قراردادن آنها به صورت جداگانه در پروفایل  
20بیست کارنامه اولیه بالفاصله پس از تحویل پاسخبرگ در کمتر از 2 دقیقه 

20بیست کارنامه تحلیلی و منحصر به فرد عالوه بر خدمات کارنامه ای سایر موسسات شامل رتبه داوطلب در  
23 کانون، درصد داوطلب با احتساب نمره منفی و بدون احتساب نمره منفی و رتبه داوطلب با احتساب 

نمره منفی و بدون احتساب نمره منفی
برگزاری 3 مرحله آزمون محک )در ابتدا، نیمه و انتهای دوره( جهت تعیین سطح علمی و مشخص نمودن 

میزان پیشرفت داوطلب
ارائه مشاوره گروهی بعد از هر آزمون و رفع اشکاالت

امکان پرسش از طراحان سؤال و دریافت پاسخ از مشاور در پروفایل اختصاصی
جامع و کامل بودن برنامه مطالعاتی به طوری که هیچ سؤالی خارج از مباحث برنامه مطالعاتی مؤسسه طرح 

نخواهد شد.
ارائه میزان پیشرفت شما نسبت به آزمون های قبلی در هر درس به صورت جداگانه

پاسخگویی به سؤاالت در خصوص آزمون های اصلی در سایت مؤسسه
در سایت  تطبیق سواالت  به جدول  )رجوع شود  اصلی  آزمون  با  آزمایشی  آزمون های  شباهت سؤاالت 

)www.chatredanesh.com
بانک  از  آزمایشی موسسه  آزمون  از سواالت  )هیچ یک  آزمون  از  طراحی سواالت جدید در هر مرحله 

سواالت انتخاب نمی شود بلکه در هر مرحله آزمون سؤاالت جدیدی طراحی می شود.(
ارائه  بسته آموزشی منسجم و هدفمند )با دریافت هزینه( که داوطلب را از مطالعه هر منبع دیگر بی نیاز می کند

برگزاری آزمون به صورت منظم در فضای آموزشی کاماًل استاندارد
نصب نرم افزار قوانین همراه )با دریافت هزینه( بر روی گوشی داوطلب

برنامه ریزی و طراحی سؤاالت موضوعی آزمون های آزمایشی بر اساس سرفصل های مصوب وزارت علوم )تنها 
مؤسسه ای که برنامه آزمون های آزمایشی آن براساس موضوع طراحی می شود نه به ترتیب مواد قانون، چون اعتقاد 
کارشناسان آموزشی ما بر این است که مطالعه موضوعی منجر به یادگیری بهتر و تثبیت مطالب در ذهن می شود(

بیست



آزمون شماره ی )1(                                                    تاریخ برگزاري: 94/12/07مواد درسی

حقوق مدنی

ماده 1 الی 54 ق.م
مباحث: در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم – در بیان انواع اموال – اموال غیرمنقول – اموال منقول – اموالي که مالک خاص ندارد - 

مالکیت – حق انتفاع.
ماده 950 الی 1033 ق.م

مباحث: اشخاص شامل: کلیات - تابعیت – اسناد سجل احوال - اقامتگاه - غایب مفقود االثر – قرابت.
ماده 1207 الی 1257 ق.م

مباحث: حجر و قیمومت.
* قوانین خاص: قانون اجازه ي رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312.   

آئین دادرسی مدنی
ماده 1 الی 47 ق.آ.د.م

 مباحث: کلیات - صالحیت دادگاه ها - وکالت در دعاوی.
* قوانین خاص: قانون شورای حل اختالف مصوب 1387، قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322

حقوق تجارت

ماده 1 الی 19 ق.ت
 مباحث: کلیات – تجار و معامالت تجارتی- دفاتر تجارتی.

ماده 335 الی 411 ق.ت
مباحث: داللی- حق العمل کاری- قرارداد حمل و نقل- قائم مقام تجارتی- ضمانت.

ماده 576 الی 600 ق.ت
مباحث: اسم تجارتی- شخصیت حقوقی- مقررات نهایی. 

* قوانین خاص: قانون راجع به دالالن مصوب 1317 - قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 1386- قانون راجع به ثبت 
شرکت ها  مصوب 1310 با اصالحات بعدی.

وضع الفاظاصول فقه
مباحث: اقسام وضع – استعمال حقیقي و مجازي – اقسام حقیقت -  اصول لفظیه - ترادف و اشتراك.

حقوق جزا
ق.م.ا مصوب 92

ماده 1 الی 55 ق.م.ا مصوب 92
مباحث: تعاریف ، قلمرو اجراء قوانین جزایي در مکان ، قلمرو اجراء قوانین جزایي در زمان ، قانوني بودن جرائم ، مجازات ها و دادرسي کیفري ، 
مجازات هاي اصلي ، مجازات ها تکمیلي و تبعي ، نحوه تعیین و اعمال مجازات ها ، تخفیف مجازات و معافیت از آن ، تعویق صدور حکم، تعلیق 

اجراي مجازات .

آئین دادرسی کیفری 
ق.آ.د.ک مصوب 92

ماده 1 الی 63 ق.آ.د.ک
مباحث : تعریف آیین دادرسي کیفري و اصول حاکم برآن ، دعواي عمومي و دعوای خصوصي ، دادسرا و حدود صالحیت آن ، ضابطان دادگستري 

و تکالیف آن
ماده571 الی 581 ق.آ.د.ک

مباحث : آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح شامل کلیات و تشکیالت دادسراي نظامي 
ماده 602 الی 613 ق.آ.د.ک

مباحث : ضابطان نظامي و تکالیف آنان 
*قانون خاص: قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندی  مصوب 1383-قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371

آزمون شماره ی )2(                                                    تاریخ برگزاري: 94/12/21مواد درسی

حقوق مدنی

ماده 55 الی 182 ق.م
مباحث: وقف - حق ارتفاق – احکام و آثار امالك نسبت به امالك مجاور - حریم امالك - اسباب تملک – احیاي اراضی موات و مباحه – حیازت 

مباحات – معادن – اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه -  دفینه - شکار. 
ماده 183 الی 263 ق.م

مباحث: اقسام عقود و معامالت – شرایط اساسي براي صحت معامله – اثر معامالت – اقسام شرط - معامالت فضولي.
* قوانین خاص: قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363- قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 به همراه 

آیین نامه اجرایی مصوب 1393 -  قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 با اصالحات بعدی.

آئین دادرسی مدنی
ماده 48 الی 83 ق.آ.د.م

مباحث: دادرسی نخستین- دادخواست - بهای خواسته – ابالغ.
*قانون خاص: قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

حقوق تجارت
ماده 1 الی 106 الیحه اصالح قانون تجارت

مباحث: تعریف و تشکیل شرکت سهامی- سهام - تبدیل سهام - اوراق قرضه - مجامع عمومی.
* قوانین خاص: قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376- قانون بازار و اوراق بهادار مصوب 1384.

اصول فقه
اوامر و نواهی

مباحث: ماده و صیغه امر – حکم تکلیفي و وضعي – حکم مولوی و ارشادي – اقسام واجب – ماده و صیغه نهي – نهي در عبادات و معامالت – فور 
و تراخي – مّره و تکرار.
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حقوق جزا 
ق.م.ا مصوب 92

ماده 56 الی 124 ق.م.ا مصوب 92
مباحث : نظام نیمه آزادي ، نظام آزادي مشروط ، مجازات هاي جایگزین حبس ، مجازات ها و اقدامات تأمیني و تربیتي اطفال و نوجوانان ، سقوط 

مجازات شامل عفو، نسخ قانون ، گذشت شاکي ، مرور زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأ ، شروع به جرم
ماده620 الی 624 آ.د.ک مصوب 92

مباحث: مرور زمان 
*قوانین خاص: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان - آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین

آئین دادرسی کیفری
ق.آ.د.ک مصوب 92

ماده 64 الی 122ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث : وظایف و اختیارات دادستان ، وظایف و اختیارات بازپرس شامل اختیارات بازپرس و حدود آن و صالحیت بازپرس

آزمون شماره ی )3(                                                    تاریخ برگزاري: 95/01/27مواد درسی

مرور مباحث آزمون های قبلحقوق مدنی

آئین دادرسی مدنی
ماده 84 الی 107 ق.آ.د.م

مباحث: ایرادات و موانع رسیدگی- جلسه دادرسی- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست.
*قانون خاص:قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390

ماده 107 الی 198 الیحه اصالح قانون تجارتحقوق تجارت
 مباحث: هیئت مدیره – بازرسان - تغییرات در سرمایه شرکت.

مرور مباحث آزمون های قبلاصول فقه

حقوق جزا
ق.م.ا مصوب 92

ماده 125 الی 216 ق.م. ا مصوب 92
مباحث: شرکت در جرم ، معاونت در جرم ، سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ، تعدد جرم ، تکرار جرم، شرایط و موانع مسئولیت کیفري، ادله 

اثبات در امور کیفری شامل موادعمومی، اقرار، شهات، سوگند، علم قاضی، مسایل متفرقه

آئین دادرسی کیفری
ق.آ.د.ک مصوب 92

ماده 123 الی 216ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث: معاینه محل، تحقیق محلي ، بازرسي و کارشناسي ، احضار ، جلب و تحقیق از متهم، احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده 318 الی 334ق.آ.د.ک مصوب 92
مبحث: رسیدگي به ادله اثبات

ماده 614 الی 617ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث: کارشناسي و احضار

آزمون شماره ی )4(                                                    تاریخ برگزاري: 95/02/10مواد درسی

حقوق مدنی

ماده 264 الی 337 ق.م
مباحث: اسباب سقوط تعهدات - الزامات خارج از قرارداد - موجبات ضمان قهري )غصب، اتالف، تسبیب، استیفاي ناروا(.

* قوانین خاص: ماده 452 و 453 و ماده 492 الی 537 )موجبات ضمان( قانون مجازات اسالمی مصوب 1392- قانون مسئولیت مدني مصوب 
1339 –  قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدني دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمیني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387.

مرور مباحث آزمون های قبلآئین دادرسی مدنی

مرور مباحث آزمون های قبلحقوق تجارت

مفهوم و منطوقاصول فقه
مباحث: منطوق و اقسام آن )اقسام داللت( – مفهوم موافق و مفهوم مخالف و اقسام آنها.

حقوق جزا
ق.م.ا مصوب 92

ماده 289 الی 447 ق.م.ا مصوب 92
مباحث : قصاص شامل اقسام و تعاریف جنایات ، تداخل جنایات ، شرایط عمومي قصاص ، راه هاي اثبات جنایت، صاحب حق قصاص ، شرکت در 
جنایت ، اکراه در جنایت، قصاص نفس، قصاص عضو، موجب قصاص عضو، شرایط قصاص عضو، اجراي قصاص شامل مواد عمومي ، اجراي قصاص 

نفس و اجراي قصاص عضو

آئین دادرسی کیفری
ق.آ.د.ک مصوب 92

ماده 217 الی 261ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث : قرارهاي تأمین و نظارت قضایي 

ماده 618 و619ق.آ.د.ک مصوب 92
مبحث : قرار بازداشت موقت 

*قوانین خاص : آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت با اصالحات 84- قانون شوراي حل اختالف مصوب 87

آزمون شماره ی )5(                                                    تاریخ برگزاري: 95/02/24مواد درسی

حقوق مدنی
ماده 338 الی 465 ق.م

مباحث: بیع - خیارات و احکام آن - بیع شرط – معاوضه. 
* قوانین خاص: مواد 33 و 34 قانون ثبت.
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آئین دادرسی مدنی

ماده  108 الی 157 ق.آ.د.م
اتباع دولت های خارجی- تأمین  از  اتفاقی- تأمین خواسته - ورود شخص ثالث- جلب شخص ثالث - دعوای متقابل- اخذ تأمین  امور  مباحث: 

اظهارنامه.  – دلیل 
ماده 310 الی 325 ق.آ.د.م

 مبحث: دستور موقت.

ماده 199 الی 300 الیحه اصالح قانون تجارتحقوق تجارت
مباحث: انحالل و تصفیه - حساب های شرکت - مقررات جزائی - مقررات مختلف شرکت های سهامی.

اصول فقه
عام و خاص

مباحث: اقسام عام – انواع مخّصص – تخصیص اکثر- اجمال مخّصص- عمل به عام قبل از جستجو مخّصص – وقوع مخّصص بعد از چند جمله - 
تخصیص عام به وسیله مفاهیم – نسخ و اقسام آن – دوران امر بین تخصیص و نسخ.

حقوق جزا
مرور مباحث آزمون های قبلق.م.ا مصوب 92

آئین دادرسی کیفری
مرور مباحث آزمون های قبلق.آ.د.ک مصوب 92

آزمون شماره ی )6( -  آزمون تثبیت                                                تاریخ برگزاري: 95/03/07مواد درسی

مرور مباحث آزمون های اول و دومکلیه دروس

آزمون شماره ی )7( -  آزمون تثبیت                                                    تاریخ برگزاري: 95/03/21مواد درسی

مرور مباحث آزمون های سوم و چهارم و پنجمکلیه دروس

آزمون شماره ی )8(                                                    تاریخ برگزاري: 95/04/04مواد درسی

حقوق مدنی

ماده 466 الی 570 ق.م
مباحث: اجاره – مزارعه – مساقات – مضاربه – جعاله.

* قوانین خاص: قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 – قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 و قانون الحاق یک ماده به قانون روابط 
مؤجر و مستأجر مصوب 1365 – قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376.

آئین دادرسی مدنی
ماده 158 الی 193 ق.آ.د.م

مباحث: دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت - سازش و درخواست آن.
* قوانین خاص: قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357.-قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

حقوق تجارت
ماده 20 ق.ت و ماده 94 الی 222 ق.ت

مباحث: اقسام مختلفه شرکت ها - شرکت با مسئولیت محدود- شرکت تضامنی- شرکت مختلط غیر سهامی- شرکت مختلط سهامی- شرکت 
نسبی- شرکت تعاونی تولید و مصرف- مقررات راجع به ثبت شرکت ها و شرکت نامه- تصفیه امور شرکت ها- مقررات مختلفه.

اصول فقه

مطلق و مقید
مباحث: تعریف مطلق و مقید - تفاوت عام و مطلق – مقدمات حکمت – انصراف و اقسام آن. 

مجمل و مبّین
مباحث: نّص – ظاهر - مجمل - مؤول – مبّین – محکم – متشابه.

حقوق جزا
ق.م.ا مصوب 92

ماده 448 الی 728 ق.م.ا مصوب 92
مباحث : دیات شامل تعریف دیه و موارد آن، راه هاي اثبات دیه ، مسئول پرداخت دیه ، مهلت پرداخت دیه ، موجبات ضمان، تداخل و تعدد دیات، 

مقادیر دیه شامل دیه نفس ، قواعد عمومي دیه اعضاء و دیه مقدراعضاء ، دیه جراحات ، دیه جنین ، دیه جنایت بر میت

آئین دادرسی کیفری
ق.آ.د.ک مصوب 92

ماده 262 الی 317ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث : اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ، تحقیقات مقدماتي جرایم اطفال و نوجوانان، وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ، 

تشکیالت و صالحیت دادگاه هاي کیفري
ماده 582 الی 596ق.آ.د.ک مصوب 92

مباحث : تشکیالت دادگاه هاي نظامي 
ماده 597 الی 601 ق.آ.د.ک مصوب 92

مبحث : صالحیت 
ماده :418 الی 425 ق.آ.د.ک مصوب 92

مباحث : احاله و رد دادرس
*قانون خاص : قانون مطبوعات مصوب 1364

آزمون شماره ی )9(                                                    تاریخ برگزاري: 95/04/18مواد درسی

ماده 571 الی 683 ق.محقوق مدنی
مباحث: شرکت – ودیعه – عاریه – قرض – قمار و گروبندي- وکالت.

آئین دادرسی مدنی
ماده 194 الی 294 ق.آ.د.م

مباحث: رسیدگی به دالیل – اقرار - اسناد - گواهی- معاینه و تحقیق محلی- رجوع به کارشناس- سوگند- نیابت قضائی.
* قوانین خاص: ماده 1257 الی 1335 از قانون مدنی )ادله اثبات(.
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ماده 223 الی 309 ق.تحقوق تجارت
مباحث: برات- فته طلب )سفته(.

اصول فقه

ادله استنباط احکام )قرآن، سنت، اجماع و عقل( 
مباحث: تخصیص و نسخ قرآن - اقسام خبر - اقسام اجماع – اقسام دلیل عقلی - اقسام مقدمه – قاعده اذن در شي مستلزم اذن در لوازم آن است.

 سایر ادله )قیاس( 
مباحث:  اقسام قیاس - تنقیح و تخریج مناط.

حقوق جزا
ق.م.ا مصوب 92

 ماده 1 و4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري
به  یا تقلب، تعدی نسبت  به تقصیر  کالهبرداري)عناصر متشکله جرم کالهبرداري (، صور خاص جرم کالهبرداري شامل ورشکستگی   : مباحث 
دولت، دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، معرفی مال دیگری به عوض 
مال خود، تبانی در معامالت دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع )ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ك(، کالهبرداری در امور ثبتی، کالهبرداری در شرکت ها 

و کالهبرداری رایانه ای.
*قوانین خاص : قانون مجازات اشخاص که براي بردن مال غیر تباني مي نمایند مصوب 1307 -قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308-قانون 
مجازات اشخاصي که مال غیر را به عوض مال خود معرفي مي نمایند مصوب 1308-قانون مجازات تباني در معامالت دولتی  مصوب 1348- ماده 

105 الی 109 و ماده 116 و 117 قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 1310
مواد 249 الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت و ماده 92 و 115 قانون تجارت- ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309

ماده 672 قانون تعزیرات مصوب 1375
مباحث : خیانت در امانت )عناصر متشکله جرم خیانت در امانت (، صور خاص جرم خیانت در امانت شامل سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص 
)ماده 596 قانون تعزیرات( ، سوء استفاده از سفید مهر)ماده 673 قانون تعزیرات ( ، اختالس )ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و 
اختالس و کالهبرداري(، تصرف غیر قانوني در وجوه و اموال دولتي )ماده 598 قانون تعزیرات( و خیانت مستخدمان دولتي در اسناد دولتي )ماده 

604 قانون تعزیرات(
*قوانین خاص : قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386- قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 و اصالحات 89 - قانون مجازات 

قاچاق اسلحه ومهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 به همراه اصالحیه

آئین دادرسی کیفری
ق.آ.د.ک مصوب 92

ماده 335 الی 405 ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث : رسیدگي در دادگاه هاي کیفري شامل کیفیت شروع به رسیدگي، ترتیب رسیدگي ، صدور رأي، رسیدگي در دادگاه  کیفري یک شامل 

مقدمات رسیدگي ، ترتیب رسیدگي ، صدور رأي  
ماده 408 الی 417ق.آ.د.ک مصوب 92

مباحث : رسیدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان شامل تشکیالت و ترتیب رسیدگي 
ماده 625 الی 633 ق.آ.د.ک مصوب 92

مباحث : وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی، ترتیب رسیدگي ، صدور و ابالغ رأي 

آزمون شماره ی )10(                                                    تاریخ برگزاري: 95/05/01مواد درسی

مرور مباحث آزمون های قبلحقوق مدنی

آئین دادرسی مدنی

ماده 295 الی 309 ق.آ.د.م
مباحث: صدور و انشای رأی- ابالغ رأی- حکم حضوری و غیابی - واخواهی- تصحیح رأی.  

ماده  329 الی 365 ق.آ.د.م
 مبحث: تجدیدنظر خواهی.

حقوق تجارت

ماده 310 الی 334 ق.ت
مباحث: چک- اسناد در وجه حامل.

* قوانین خاص: قانون صدور چک مصوب 1382- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مصوب 1387.

مرور مباحث آزمون های قبلاصول فقه

حقوق جزا
ق.م.ا مصوب 92

ماده 267 الی 278 ق. م. ا مصوب 92
مبحث: سرقت مستوجب حد

ماده 651 الی 667 قانون تعزیرات 
مبحث : سرقت مستوجب تعزیر

ماده 740 قانون تعزیرات 
مبحث : سرقت رایانه اي 

ماده 1 الی 22 قانون جدید صدور چک مصوب 55 با اصالحات 1372 و 1382
مباحث : جرم صدور چک پرداخت نشدني )عناصر متشکله جرم مذکور(

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري و ماده  588 الی 595 قانون تعزیرات
مباحث : رشاء  و ارتشاء ، ربا -

*قوانین خاص: قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 82 -قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 92 -قانون مجازات اشخاصي که در امور 
سمعي و بصري فعالیت غیر مجاز مي نمایندمصوب 86
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آئین دادرسی کیفری
ق.آ.د.ک مصوب 92

ماده 406 و 407 ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث : رأي غیابي و واخواهي

ماده 426 الی 483ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث : اعتراض به آراء شامل کلیات ، کیفیت رسیدگي دادگاه تجدید نظر استان، کیفیت رسیدگي دیوان عالي کشور، اعاده دادرسي 

ماده 634 الی638 ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث: تجدیدنظر و اعاده دادرسی

آزمون شماره ی )11(                                                    تاریخ برگزاري: 95/05/15مواد درسی

حقوق مدنی
ماده 684 الی 807 ق.م

مباحث: ضمان – حواله – کفالت – صلح – رهن – هبه. 
* قوانین خاص: مواد 33 و 34 و 34 مکرر از قانون ثبت.

مرور مباحث آزمون های قبلآئین دادرسی مدنی

مرور مباحث آزمون های قبلحقوق تجارت

اصول فقه

سایر ادله )استحسان، استصالح، سد ذرایع، عرف( 
مباحث: اقسام استحسان – مصالح مرسله – سد ذرایع - اقسام عرف – اقسام شهرت.

امارات
مباحث: تعریف دلیل، اماره و اصل و مقایسه آنها – اصل ُمثِبت – حجّیت ظن.

حقوق جزا
ق.م.ا مصوب 92

ماده 498 الی 587 قانون تعزیرات )مصوب 75(
مباحث : جرایم ضد امنیت داخلي و خارجي کشور، اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي، سوء قصد به مقامات سیاسي خارجي ، تهیه و 
ترویج سکه قلب، جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتي ، فرار محبوسین قانوني و اخفاي مقصرین ، غصب عناوین و 

مشاغل ، تخریب اموال تاریخي و فرهنگي ، تقصیرات مقامات  و مأمورین دولتي 
ماده 597 الی 650 قانون تعزیرات )مصوب 75(

مباحث : امتناع از انجام وظایف قانوني، تعدیات مأمورین دولتي نسبت به دولت ، تمرد نسبت به مأمورین دولت ، هتک حرمت اشخاص ، اجتماع 
و تباني براي ارتکاب جرایم ، جرایم علیه اشخاص و اطفال ،جرایم ضد عفت و اخالق عمومی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی ، قسم و 

شهادت دروغ و افشای سر
*قانون خاص : قانون حمایت از خانواده )قسمت جرایم و مجازات ها(

آئین دادرسی کیفری
ق.آ.د.ک مصوب 92

ماده 484 الی 558 ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث : اجراي احکام کیفری و اقدامات تأمین و تربیتي شامل کلیات ، اجراي مجازات حبس ، اجراي محکومیت هاي مالي ، اجراي سایر احکام 
کیفري ، اجراي قرار تعلیق اجراي مجازات ، آزادي مشروط ، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکي 

ماده 559 الی 565 ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث : هزینه دادرسي

ماده 639 الی 648 ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث : اجراي احکام ، زندان ها و بازداشتگاه هاي نظامي 

*قانون خاص : قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 94

آزمون شماره ی )12(                                                    تاریخ برگزاري: 95/05/29مواد درسی

حقوق مدنی
ماده 808 الی 949 ق.م

مباحث: اخذ به شفعه – وصیت – ارث.
* قوانین خاص: ماده 276 الی 299 قانون امور حسبي مصوب 1319 با اصالحات بعدی.

آئین دادرسی مدنی
ماده 366 الی 441 ق.آ.د.م

مباحث: فرجام خواهی- اعتراض ثالث - اعاده دادرسی.
*قانون خاص: قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

حقوق تجارت
ماده 412 الی 475 ق.ت

مباحث: ورشکستگی - تعیین عضو ناظر - مدیر تصفیه - اقدامات تأمینیه - تشخیص مطالبات طلبکارها. 
* قوانین خاص: قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی  مصوب 1318.

اصول عملیه  )اصل برائت، اصل تخییر و اصل احتیاط(اصول فقه
مباحث: تعریف اصل و تقسیمات آن – مجرای اصل برائت – حکم ظاهری و واقعی – مجرای اصل تخییر - مجرای اصل احتیاط.  

حقوق جزا
مرور مباحث آزمون های قبلق.م.ا مصوب 92

آئین دادرسی کیفری
مرور مباحث آزمون های قبل ق.آ.د.ک مصوب 92

آزمون شماره ی )13( - آزمون تثبیت                                                   تاریخ برگزاري: 95/06/12مواد درسی

مرور مباحث آزمون های هشتم و نهمکلیه دروس

آزمون شماره ی )14( - آزمون تثبیت                                                   تاریخ برگزاري: 95/06/26مواد درسی
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مرور مباحث آزمون های دهم و یازدهم و دوازدهمکلیه دروس

آزمون شماره ی )15(                                                    تاریخ برگزاري: 95/07/09مواد درسی

مرور مباحث آزمون های قبلحقوق مدنی

مرور مباحث آزمون های قبلآئین دادرسی مدنی

مرور مباحث آزمون های قبلحقوق تجارت

اصول فقه

اصول عملیه )استصحاب(
مباحث: عناصر استصحاب - اقسام استصحاب – اصل تأخر حادت – قاعده یقین یا شک ساری – تعارض استصحاب با سایر اصول و امارات.

تعارض ادله
مباحث: اقسام تعارض - تزاحم – تخصیص – تخّصص – حکومت - ورود - جمع عرفی.

حقوق جزا
ق.م.ا مصوب 92

ماده 668 الی 672 قانون تعزیرات )مصوب 75(
مباحث : تهدید و اکراه ، ورشکستگي 

ماده 675 الی 784 قانون تعزیرات )مصوب 75(
مباحث  : احراق و تخریب و اتالف اموال  و حیوانات ، هتک حرمت منازل و امالك غیر، افترا  و توهین و هتک حرمت ، تجاهر به استعمال مشروبات 

الکلي و قمار بازي و ولگردي ، جرایم ناشي از تخلفات رانندگي ، قانون جرایم رایانه اي 
ماده 217 الی 266ق.م.ا مصوب 92

مباحث: حدود شامل مواد عمومي ، زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه ، قوادي ، قذف، سب نبي ، مصرف مسکر
ماده 279 الی 288 ق.م.ا مصوب 92
مباحث: محاربه، بغی و افساد فی االرض

*قانون خاص : قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383

آئین دادرسی کیفری
ق.آ.د.ک مصوب 92

ماده 649 الی 698 ق.آ.د.ک مصوب 92
مباحث : دادرسي الکترونیکي ، آیین دادرسي جرایم رایانه اي ، آیین دادرسي جرایم اشخاص حقوقي 

*قانون خاص: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390

آزمون شماره ی )16(                                                    تاریخ برگزاري: 95/07/23مواد درسی

حقوق مدنی
ماده 1034 الی 1206 ق. م

مباحث: نکاح و طالق.
* قوانین خاص: قانون حمایت از خانواده مصوب 1391.

آئین دادرسی مدنی

ماده 441 الی 529  ق.آ.د.م
 مباحث: مواعد- داوری- هزینه دادرسی - اعسار - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد - مستثنیات دین.

* قوانین خاص: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 – قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و 
معافیت بنیاد شهید انقالب اسالمی و کمیته امداد امام خمینی)ره( از پرداخت هزینه دادرسی مصوب74

ماده 486 الی 575 ق.تحقوق تجارت
مباحث: قرارداد ارفاقی- اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها - ورشکستگی به تقصیر و تقلب - اعاده اعتبار.

مرور مباحث آزمون های قبلاصول فقه

حقوق جزا
مرور مباحث آزمون های قبلق.م.ا مصوب 92

آئین دادرسی کیفری
مرور مباحث آزمون های قبلق.آ.د.ک مصوب 92

آزمون جامع                                                  تاریخ برگزاري: 95/08/07آزمون شماره ی )17( 

آزمون جامع                                                  تاریخ برگزاري: 95/08/14آزمون شماره ی )18( 

آزمون جامع                                                    تاریخ برگزاري: 95/08/21آزمون شماره ی )19( 

آزمون جامع                                                  تاریخ برگزاري: 95/08/28آزمون شماره ی )20( 
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اگر موفقیت را بخواهید، ممکن می شود. اگر حقیقت را بجویید هیچ نیرویی در این کره خاکی نمی تواند مانعتان شود. اما اگر آن 
را با اشتیاق نجویید، هیچ نیرویی در این کره خاکی نمی تواند آن را به شما بدهد پس برای اولین قدم باید از خودتان بپرسید که 
آیا تشنگی تان واقعی است؟ اگر واقعی است پس من به شما اطمینان می دهم که مسیر رسیدن به هدف، آماده حضور شماست. 
اگر تشنگی تان واقعی نیست، پس مسیری هم وجود ندارد. تشنگی و اشتیاق شما، مسیر شما به سمت موفقیت و پیروزی است.



دوره اول آمادگی آزمون وکالت 95 )جامع، بلند مدت(

کل ساعتساعتروزنام استادنام درس

20:30160- 15:30شنبهدکتر رستمیحقوق جزا
1580-13شنبهاستاد بنی صدراصول فقه

20160-13یکشنبهدکتر قربانیحقوق تجارت
20280-13دوشنبهاستاد شعبانیحقوق مدنی

2080-17سه شنبهدکتر عمروانیآئین دادرسی مدنی
16:3080- 13سه شنبهدکتر کامفرآئین دادرسی کیفری

مدارک الزم جهت ثبت نام: دو قطعه عکس 4×3، یک برگ کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

توجه: کلیه دانشجویان رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسالمی که تا تاریخ 95/6/31 فارغ التحصیل 
می شوند می توانند در آزمون های وکالت 95 و کارشناسی ارشد 95 ثبت نام نمایند و از هم اکنون جهت آماده 

سازی شرکت در آزمون های فوق الذکر اقدام نمایند.

معدلکیفریجزااصولتجارتآ.د.ممدنیکانون
54999492912265667399990018/59مرکز

42329275898231996533966614/47آذربایجان شرقی
فارس و 

کهکیلویه 
بویراحمد

43999027961354666899976615/63

54999048873654997199976615/46اصفهان
52668362863138995133856613/76آذربایجان غربی

43999461933349666833909914/93مازندران
خراسان 

رضوی، شمالی 
و جنوبی

47339299919269667899953315/74

45338726835055995966935414/26گیالن
51668796870153336399893114/67قزوین

43999092856133995966896613/97خوزستان
کرمانشاه و 

38338150768349995599905911/46ایالم

46998496810452335366943313/94همدان
50338683813937995099908713/78قم

42667862792951665532859913/18کردستان
52668152891162666400896614/62گلستان
43669048835046996799913313/46اردبیل
47998459891256665033864713/94مرکزی
39668887866633665866869913/59بوشهر
37998866824542335533881313/44زنجان

48668510838532995766904713/81لرستان
47668908891141995966906612/78کرمان

50998834835062336233966614/85البرز
چهارمحال و 

44997822803447335199798712/83بختیاری

معدلکیفریجزااصولتجارتآ.د.ممدنیکانون
36667666719225003500800011/36مرکز

26667333631511664833933311/09آذربایجان شرقی
فارس و 

کهکیلویه 
بویراحمد

233386667894500041661000012/63

43336833719246663166789412/49اصفهان
23337543736833333666816610/97آذربایجان غربی

45007017561431664666633310/91مازندران
خراسان 

رضوی، شمالی 
و جنوبی

36667543789411664166933311/93

56665833491251663666684210/84گیالن
36666842807031664000783311/46قزوین

25006315684215005166833310/55خوزستان
کرمانشاه و 

35006666789430003666754311/03ایالم

40007192543843336000456110/75همدان
250081666666020001000010/66قم

300010000561450002166800011/62کردستان
28338166789421665166500010/96گلستان
30006500877115004666771911/12اردبیل
25005614701735006500750010/75مرکزی
18337833614040005000933311/37بوشهر
40007333473638335333466610/35زنجان

30007192736836664833900011/79لرستان
30006842736820003666816610/75کرمان

23338070736833335166750011/47البرز
چهارمحال و 

20007000771943333833631510/31بختیاری

حداقل معدل و درصد دروس آخرین نفرات پذیرفته 
شده آزمون وکالت 93 به تفکیک کانون های 23 گانه

میانگین درصدها و معدل اکتسابی 5 نفر برتر آزمون 
وکالت 93 به تفکیک کانون های 23 گانه


