
 

49 سردفتریآمادگی  برنامه آزمون های آزمایشی  

 

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 قانون دفاتر اسناد رسمی
 حقوق ثبت

آزمون مرحله 

 اول

2/50/49 

 ق.م(  1149-1115والیت قهری پدر و جد پدری ) -9ق.م(  1535 -442) -3ق.م(  410 -401) -2ق.م( 1201 -1251اشخاص و محجورین مواد ) -1

 (1311و اصالحی  1393ها قانون تملک آپارتمان -ق.م 112 – 42، 95 -11ق.م( اموال و مالکیت )111 -91)قانون امور حسبی  -0
 حقوق مدنی

نامه کمیسیون آئین -1( ق.م.ا 104-11مواد ) -0 1343ق.م.ا مصوب  14آیین نامه اجرایی ماده  -9ق.م.ا(  11-1مواد ) -3منابع حقوق جزا  -2مکاتب  -1

 1311قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  -1 1311عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 
 حقوق جزا

هیأت مدیره و بازرسان  -(1391الیحه  11-29( سهام و اوراق قرضه )1391الیحه  151 -12مجامع عمومی ) (1391الیحه  23 -1تشکیل شرکت سهامی )

 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت -19مصوب  1319الیحه اصالحی( قانون بازار اوراق بهادار مصوب  101تا  151)مواد 
 حقوق تجارت

 ادبیات فارسی واژگان و اصطالحات معانی

 عربی سال دوم انسانی 1تا1ترجمه: دروس 

 قواعد: آشنایی با اسم و ویژگی های آن+ نقش های مبتدا،خبر،فاعل، مفعول به
 ادبیات عربی

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 حقوق ثبت آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی وآیین نامه های مرتبط

آزمون مرحله 

 دوم

11/50/49 

 حقوق مدنی سقوط تعهدات   -معامالت فضولی -شروط ضمن عقد -آثار قرارداد -( ق.م شامل انعقاد قرارداد355 -113مواد ) -1

 حقوق جزا 1342( ق.م.ا مصوب 991 -211مواد )

حساب  -انحالل و تصفیه -تغییرات سرمایه( شامل 1391الیحه  355-215( ) 1391الیحه  292-232( )1391الیحه  231 -144( )1391الیحه  141 -101مواد ) -1

 مقررات مختلفه -شرکت
 حقوق تجارت

 ادبیات فارسی دستور زبان فارسی ) نقش های دستوری ،فعل ،زمان افعال ،انواع صفت ،انواع ضمیر،حروف و...(

 عربی سال دوم انسانی 11تا 4ترجمه: دروس 

 صفت ،مضاف الیه وتوابعهای  قواعد: آشنایی با فعل و ویژگی های آن + نقش
 ادبیات عربی

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 حقوق ثبت اشتباهات ثبتی ومراجع حل اختالف ثبتیتخلفات سردفتران ودفتریاران ومرجع صالح رسیدگی به تخلفات + 

 مرحله سوم

35/50/49 

صلح )مواد  -ق.م( 102 -191قرض )مواد  -ق.م( 910و  919معاوضه )مواد  -(11و  01ق.م قانون روابط موجر و مستأجر سال  011 -911عقود اجاره )مواد 

 ق.م( 913-331عقد بیع و خیارات شامل مواد  -ق.م(  015 -011جعاله )مواد  -ق.م( 115 -102
 حقوق مدنی

 حقوق جزا 42( ق.م.ا مصوب 121-991مواد )

شرکت  -ق.ت( 114 -113شرکت نسبی )مواد  -ق.ت( 195 -111شرکت تضامنی ) -ق.ت( 110 -49های غیرسهامی: )شرکت با مسئولیت محدود شرکت

مقررات ثبت  -1315قانون بخش اقتصاد جمهوری اسالمی  -ق.ت( 149 -145شرکت تعاونی )مواد  -ق.ت( 112 -191مختلط سهامی و غیرسهامی )مواد 

 ق.ت(   222 -214مقررات مختلفه )مواد  -ق.ت( 211 -252ها )مواد تصفیه امور شرکت -ق.ت( 251 -140اد ها )موشرکت

 حقوق تجارت

 ادبیات فارسی امالی واژگان و رسم الخط

 عربی سال سوم انسانی  1تا  1ترجمه: دروس 

 + اعداد نواسخقواعد: آشنایی با حرف و ویژگی های آن + نقش های 
 عربیادبیات 

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 مرور آزمون های اول تا سوم
 کلیه دروس

 مرحله چهارم

 قانون ثبت باب های اول تا سوم 13/51/49
 حقوق ثبت

 

 

 



 

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 حقوق ثبت قانون ثبت باب های چهارم تا هشتم

آزمون مرحله 

 پنجم

21/51/49 

حواله  -ق.م( 123 -119ضمان )مواد  -ق.م( 113 -101وکالت ) -ق.م( 191 -130عاریه ) –ق.م( 139 -151عقد ودیعه ) -1معین: عقود اذنی شامل عقود 

 ق.م( 149 -111رهن )مواد  -ق.م( 101 -139کفالت ) -ق.م( 133 -129)
 حقوق مدنی

 حقوق جزا قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر -موادی از قانون ثبت، اسناد و امالک -قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح -قانون تعزیرات 941-011

چک )مواد  -ق.ت( 354 -351سفته ) -ق.ت( 351و  350قوانین خارجی ) -ق.ت( 314 -111مرور زمان ) -ق.ت( 359 -223قرار ) -1اسناد تجارتی شامل 

 ق.ت( 911 -952ضمانت )مواد  -ق.ت( 339 -325واد اسناد در وجه حامل )م -قانون صدور چک -ق.ت( 311 -315
 حقوق تجارت

 (یه های ادبی ) معانی و بیان،بدیع و .....آرا

 معنای واژگان و اصطالحات
 ادبیات فارسی

 عربی سال سوم انسانی 11تا  4دروس ترجمه: 

 قواعد: جمالت مجهول + انواع اعراب + اعالل
 ادبیات عربی

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 حقوق ثبت جرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراآیین نامه قانون ثبت + آیین نامه ا

ازمون مرحله 

 ششم

15/51/49 

ق.م( وقف و قانون  41 -91حق انتفاع ) -ق.م( 015 -091مضاربه ) -ق.م( 090 -093مساقات ) -ق.م( 092 -011مزارعه ) -ق.م( 151 -011عقد شرکت )

 ق.م( 129  -150شفعه ) -ق.م( 151 -140هبه ) – 1313تشکیالت و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه مصوب 
 حقوق مدنی

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری و قانون راجع به انتقال مال غیر و قانون مجازات اشخاصی که  -تعزیرات( قانون 001-135)

 هاقسمت جرایم و مجازات 1342کنند و قانون مبارزه با پولشویی و قانون حمایت خانواده مصوب برای بردن مال غیر تبانی می
 حقوق جزا

قرارداد ارفاقی. اقسام طلبکارها. تقسیم اموال. دعوای استرداد. ورشکستگی و تقصیر  -ق.ت( 921 -912تگی شامل کلیات و اعالن ورشکستگی )ماده حقوق ورشکس

   1311صوب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی م -ق.ت( 910  -921تصفیه. عضو ناظر. مدیر تصفیه )مواد  -ق.ت( 010 -911و تقلب و اعاده اعتبار مواد )
 حقوق تجارت

درسی ،مطالعه ابیات غیر درسی متون و آثار شاعران مختلف  درک مطلب و قرابت معنایی مقطع دبیرستان  وپیش دانشگاهی )غیر از مطالعه نظم و نثر متون

 نیز برای پاسخ گویی به سواالت درک مطلب توصیه می گردد.(
 ادبیات فارسی

 عربی سال چهارم انسانی  1تا  1ترجمه: دروس 

 قواعد: منصوبات + اعراب فعل مضارع 
 ادبیات عربی

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 حقوق ثبت هیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی وآیین نامه اجرایی آن+ مقررات مرتبط از قوانین خاصقانون تس

آزمون مرحله 

 هفتم

29/51/49 

قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه  – 1334قانون مسئولیت مدنی  -(42قانون مجازات اسالمی  031 -942مواد ) -ق.م( 331-351الزامات خارج از قرارداد )

قانون مدنی(  494 -111واد )ارث م -قانون امور حسبی( 244 -211ق.م( و مواد ) 115 -151وصیت شامل مواد ) -41قانون حمایت خانواه  -1311موتوری زمینی 

-1539قانون مدنی کتاب هفتم در نکاح و طالق)- -(1251 -1140الزام به انفاق ) -(1111 -1101نسب ) -(1533 -1535قرابت ) -قانون امور حسبی( 210 -220)

 ق.م( 1101

 حقوق مدنی

انون ق -کنندمجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیرمجاز میقانون  -قانون صدور چک -ایقانون جرایم رایانه -قانون تعزیرات( 131-121)

 1342قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  -مبارزه با قاچاق انسان
 حقوق جزا

 041 -013شخصیت حقوقی ) -ق.ت( 012 -011اسم تجارتی ) -ق.ت( 14 -1کلیات حقوق تجارت شامل تجار و معامالت تجاری و دفاتر تجاری مواد )

 ق.ت(  951 -330داللی حق العمل کاری. تصدی به حمل و نقل. قائم مقام تجارتی. مواد ) -ق.ت( 155 -042مقررات نهایی ) -ق.ت(
 حقوق تجارت

 ادبیات فارسی نگارش و ویرایشآیین 

 عربی سال چهارم انسانی  12تا  1ترجمه: دروس 

 قواعد: بالغت + قواعد ترجمه
 ادبیات عربی

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 مرحله هشتم کلیه دروس مرور آزمون پنجم تا هفتم

 ثبتحقوق  بخش نامه های ثبتی مرتبط با دفاتر اسناد رسمی 51/51/49

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 آزمون جامع اول
 کلیه دروس

 مرحله نهم

10/51/49 

 



 

 

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 آزمون جامع دوم
 کلیه دروس

 مرحله دهم

22/51/49 

 دروس مواد آزمون
 مرحله و

 تاریخ آزمون

 آزمون جامع سوم
 کلیه دروس

 مرحله یازدهم

24/51/49 

 

 


