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 9برنامهآزمونشماره

 

منابعآزموندروسآزمون

حقوقمدنی

نوش و کتاب قانون مدنی  قانون مدنی با تأکید بر کتاب اموال و مالکیت مجتبی جرعه 181تا  1مواد 

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و کاتوزیان و در نظم حقوقی کنونی مرحوم استاد دکتر 

 هنرمندان

آییندادرسیمدنی

 12تا  1 مواد قانون شوراهای حل اختالف، 11تا  1مواد ، قانون آیین دادرسی مدنی 12 تا 1مواد 

 1مواد ، قانون اجرای احکام مدنی 18تا  1مواد  تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،قانون 

 قانون حمایت خانواده 12تا 

تا  81-1و  81-7تا  71و 11تا  1های  جلد نخست آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره

 124تا  664و  211تا  218و  275تا  481و  767تا  761و  741-1تا  171-1و  111

 ق.ت. 281تا  216، 451تا  721، 726تا  772، مواد 11تا  1مواد حقوقتجارت

 وضع الفاظاصولفقه

حقوقجزا

های حقوق جزا / ارتباط حقوق جزا با  ، ویژگی بندی الف( کلیات حقوق جزا شامل: تعریف، تقسیم

های  تحوالت حقوق کیفری / دورههای حقوق / منابع اصلی و فرعی حقوق جزا / تاریخ  سایر رشته

بندی آن / تفاوت جرم با  گذاری کیفری در ایران / تعریف جرم و پدیدۀ جنایی و انواع تقسیم قانون

 جرم مفاهیم نسبتاً مشابه نظیر شبه

( / 17و  11ب( عنصر قانونی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی و نتایج حاصل از آن )

( / علل 1تا  7( و مکان )مواد 11 - 15 - 1/ قلمرو قوانین جزایی در زمان )مواد  تفسیر قوانین کیفری

 (.411تا  412، 121تا  126، 121موجهۀ جرم )اسباب اباحۀ عمل، مواد 

بندی، اجزا و ارکان عنصر مادی / مراحل تکوین جرم )شروع به  پ( عنصر مادی جرم: تعریف، تقسیم

بندی جرایم بر حسب ساختار عنصر  ( / طبقه114تا  111( مواد )جرم و جرم تام، جرم عقیم و محال

مادی و آثار و نتایج آن )ساده و مرکب / مطلق و مقید( / تکوین عنصر مادی در زمان و مکان و آثار 

و  216/  256های پیرامون آن )مواد  و نتایج آن )آنی، مستمر و استمرار یافته( رابطۀ علیت و نظریه

 ق.م.ا( کتاب چهارم 272

تا  412/  121تا  126/  121/  114تا  111/  17تا  1: مواد 11قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

 و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساوالنی 272و  216/  256و  411

 161و  71و  76قانون اساسی: اصول 

آییندادرسیکیفری

 ضابطان دادگستری و تکالیف آنان: –دعوای عمومی و خصوصی  –کلیات 

 های مختلف رسیدگی کیفری نظام

 ق.آ.د.ک. 67تا  18و  11تا  14و  11تا  1مواد 

 های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون احترام به آزادی
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)ابتدای مبحث  182تا صفحه  164و صفحه  125تا صفحه  145و صفحه  12تا صفحه  12صفحه 

جلد دوم  421تا صفحه  421دادرسی کیفری اسماعیل ساوالنی و صفحه سوم( جلد اول کتاب آیین 

 (به بعد کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساوالنی )چاپ ششم

 

 2برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

حقوقمدنی
های اول، دوم، سوم و چهارم کتاب اعمال حقوقی و  قانون مدنی با تأکید بر فصل 171تا  187مواد 

 نوش و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تعهدات مجتبی جرعه

آییندادرسیمدنی

، قانون 1712قوانین خاص مربوط به وکالت )قانون وکالت ، قانون آیین دادرسی مدنی 41 تا 16مواد 

و  1777 ، الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب1716 وکالتکیفیت اخذ پروانه 

 سایر موارد مندرج در جزوه آیین دادرسی مدنی انتشارات دادافرین(

تا  122و  211تا  271و  424تا  764های  جلد نخست آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره

 782تا  714و جلد دوم شماره  111

 84انون بازار اوراق بهادار مصوب ق 11تا  1ل.ا.ق.ت و مواد  156تا  1ق.ت و مواد  211تا  287مواد حقوقتجارت

 )شامل کلیات امر، اقسام حکم و انواع واجب( اوامراصولفقه

حقوقجزا

 ( ادامه عناصر تشکیل دهنده جرم:1

غیرعمد( / اجزای عنصر بندی جرایم بر حسب عنصر معنوی )عمد و  عنصر معنوی: تعریف، تقسیم

و  144نیت خاص، انگیزه( )مواد  معنوی در جرایم عمد و غیرعمد )علم مرتکب، سوءنیت عام، سوء

 ( / درجات مختلف اجزای عنصر معنوی )معیّن، مشدد، احتمالی و ...(142

 (111تا  116(، معاونت در جرم )مواد 112( مرتکب جرم: فاعل و شریک )ماده 1

 قانون جرم سیاسی

بندی و انواع  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی( / طبقه ( کلیات واکنش اجتماعی علیه جرم )مجازات7

ها / ویژگی مجازات و تفاوت آن با مفاهیم مشابه / اقسام مجازات در قانون جزای ایران  مجازات

ها / ردّ مال  ها / اهداف مجازات ( / اصول حاکم بر مجازات16تا  14)اصلی، تکمیلی و تبعی( )مواد 

 (116تا  114ناشی از جرم و تعیین تکلیف اسباب و آالت جرم )

 (81تا  64های حبس )مواد  ( جایگزین4

 411و  116تا  114و  142و  144و  111تا  112و  81تا  64( و 11تا  15)به جز مواد  16تا  14مواد 

 نیق.م.ا و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساوال 414تا 

آییندادرسیکیفری

 –وظایف و اختیارات دادستان  –دادسرا )انواع، وظایف و اختیارات(  –علل سقوط دعوای عمومی 

 وظایف و اختیارات دادستان کل کشور:

 ق.آ.د.ک. 117تا  182و  88تا  64و  11تا  11و  17مواد 
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 ق.م.ا. 111تا  16ها: مواد  موارد سقوط مجازات

تا صفحه  121و صفحه  171تا صفحه  117)ابتدای مبحث دوم( و صفحه  41تا صفحه  16صفحه 

جلد اول کتاب آیین  211)مبحث دوم( تا صفحه  217و صفحه  111تا صفحه  182و صفحه  167

 (به بعد دادرسی کیفری اسماعیل ساوالنی )چاپ ششم

 

 3برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

حقوقمدنی
ششم و هفتم کتاب اعمال حقوقی و پنجم و  های قانون مدنی با تأکید بر فصل 755تا  171مواد 

 نوش و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تعهدات مجتبی جرعه

آییندادرسیمدنی

تا  18مواد  ای، های رایانه آیین نامه نحوه استفاده از سامانه، قانون آیین دادرسی مدنی 87تا  48 مواد

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت  77تا  16مواد  قانون شوراهای حل اختالف، 74

 قانون اجرای احکام مدنی 48تا  11مواد  اداری،

 141تا  146و  181تا  111و  154تا  1های  جلد دوم آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره

 81-6 تا 81-4و جلد نخست شماره  181تا  164و 

 84قانون بازار اوراق بهادار مصوب  65تا  75ل.ا.ق.ت + مواد  118تا  151مواد وقتجارتحق

 نواهی و مفاهیماصولفقه

حقوقجزا

 مباحث:

ها  ها در حقوق کیفری ایران شامل: نحوه تعیین و اعمال مجازات ( قواعد ناظر بر تعیین مجازات1

/ مبحث تشدید مجازات: تعدد  (71تا  71قضایی( )مواد ( / تخفیف )معاذیر قانونی و 76تا 11)مواد 

 (171تا  175و تکرار جرم )مواد 

(، نظام نیمه آزادی 22تا  46(، تعلیق اجرای مجازات )مواد 42تا  45( تعویق صدور حکم )مواد 1

 (67تا  28(، آزادی مشروط )مواد 21تا  26)مواد 

 (111تا  16( مبحث سقوط مجازات مواد )7

ق.م.ا و مباحث مرتبط از کتاب حقوق  171تا  175و  116تا  16، مواد 67تا  45مواد و  71تا  11مواد 

 جزای عمومی استاد ساوالنی

آییندادرسیکیفری

 اقدامات بازپرس و دادستان پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی –وظایف و اختیارات بازپرس 

 ق.آ.د.ک 111تا  81مواد 

 ق.آ.د.ک 184تا  161مواد 

ابتدای مبحث دوم جلد  217تا صفحۀ  416و صفحۀ  721تا  721، صفحۀ 114تا صفحۀ  117صفحۀ 

 (به بعد )چاپ ششم اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساوالنی
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 (9)جامع4برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

 7و  1، 1های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقمدنی

 7و  1، 1های  بندی آزمون جامع طبقهمدنیآییندادرسی

 7و  1، 1های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقتجارت

 7و  1، 1های  بندی آزمون جامع طبقهاصولفقه

 7و  1، 1های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقجزا

آییندادرسیکیفری
 7و  1، 1های  بندی آزمون جامع طبقه

 ارزقانون مبارزه با قاچاق کاال و 

 

 5برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

حقوقمدنی

قانون مدنی با تأکید بر کتاب مسئولیت مدنی جناب استاد دکتر صفایی و قانون  771تا  751مواد 

 ،1712، قانون بیمه اجباری مصوب 1771مدنی در نظم حقوقی کنونی، قانون مسئولیت مدنی مصوب 

 1711قانون مجازات اسالمی مصوب  271تا  411مواد 

آییندادرسیمدنی

تا  41مواد  قانون شوراهای حل اختالف، 46تا  72مواد ، قانون آیین دادرسی مدنی 151تا  84مواد 

 قانون اجرای احکام مدنی 66تا  41مواد  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، 27

 16و جلد سوم آن شماره  871تا  185آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره جلد اول کتاب 

 715تا 115و  167تا  125و  144تا  151های  و جلد دوم شماره 171تا  87و  14تا  1و  71تا 

حقوقتجارت
مصوب  ها ل.ا.ق.ت و قانون راجع به ثبت شرکت 755تا  115مواد ل.ا.ق.ت.،  141تا  111مواد 

 با اصالحات بعدی 11/7/1715

 عام و خاصاصولفقه

حقوقجزا

( / مسئولیت جزایی ناشی 122تا  145( شرایط و موانع تحقق مسئولیت کیفری )علل تام و نسبی( )1

 (211های پیرامون آن )خطر و خطا( )ماده  از عمل دیگری و نظریه

 (11تا  15(، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی )12تا  88)مواد ( اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان 1

 کتاب پنجم ق.م.ا( 122و  124و مواد  121تا  141)مواد  11و  16/  14تا  11ای: مواد  ( قانون جرایم رایانه7

 (117تا  165( ادله اثبات جرم )مواد 4

 :11قانون مجازات اسالمی مصوب 

و مواد  11تا  15مواد  – 12تا  88مواد  - 211( و ماده 142و  144)به جز مواد  122تا  145مواد 

و مواد  121تا  141ای )مواد  از قانون جرایم رایانه 11و  16و  14تا  11ق.م.ا و مواد  117تا  165
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 نیکتاب پنجم ق.م.ا( و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساوال 122و  124

آییندادرسیکیفری

 احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان: –بازرسی و کارشناسی  –تحقیق محلی  -معاینه محل 

 ق.آ.د.ک 116تا  117مواد 

 )ابتدای بند سوم( جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساوالنی 155تا صفحۀ  117صفحۀ 

 (به بعد )چاپ ششم

 

 6برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

حقوقمدنی
قانون مدنی با تأکید بر کتاب درسهایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و  462تا  778مواد 

 فروش ساختمان قانون ثبت و قانون پیش 74و  77کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و مواد 

آییندادرسیمدنی

قانون تشکیالت و آیین  45تا  74مواد ، قانون آیین دادرسی مدنی 712تا  715و 111تا  158مواد 

قانون حمایت  71تا  16مواد ، قانون اجرای احکام مدنی 86تا  61مواد  دادرسی دیوان عدالت اداری،

 خانواده

و جلد  41تا  77و  818تا  651های  جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره

 115 تا 118و  765تا  748 نخست شماره

حقوقتجارت

، 71، 76، 77، 71، 11، 18ق.ت صرفاً مواد معتبر که شامل مواد  17تا  11ق.ت )مواد  145تا  14مواد 

اد باشد( و مو می 17و  11، 11، 15، 81، 81، 86، 82، 84، 11، 21، 21، 25، 42، 44، 41، 71، 78

 با اصالحات بعدی 1715تعاون اقتصاد مصوب قانون بخش  41تا  1ق.ت. ماده  211تا  287

 مجمل و مبین + مرور مبحث وضع الفاظ –مطلق و مقید اصولفقه

حقوقجزا

کتاب سوم قانون  -جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص )جنایت عمدی بر نفس، عضو و منفعت( 

 مجازات اسالمی: قصاص نفس و قصاص عضو

 کتاب سوم ق.م.ا. 441تا  181مواد : 11قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

و کتاب نکاتی از  1712از قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب  616+ ماده  614تا  611مواد 

حقوق جزای اختصاصی استاد ساوالنی و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین 

 آقایی نیا و دکتر میرمحمد صادقی

 11/1/1718دیدگان ناشی از آن مصوب  ی و حمایت از بزهقانون تشدید مجازات اسیدپاش

آییندادرسیکیفری

 قرارهای تأمین و نظارت قضایی:

 ق.آ.د.ک 161تا  111مواد 

 (به بعد )چاپ ششم کتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول اسماعیل ساوالنی 412تا صفحۀ  765صفحۀ 
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 7برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

حقوقمدنی

هایی از عقود  قانون مدنی با تأکید بر کتاب درس 115تا  121و  622تا  648و مواد  215تا  466مواد 

معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و قوانین روابط موجر و 

 1716و  1726مستأجر 

آییندادرسیمدنی

 قانون حمایت خانواده 28تا  45مواد ، دادرسی مدنیقانون آیین  111تا  175مواد 

تا و جلد نخست  811و  81تا  41های رسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شمارهجلد سوم کتاب آیین داد

 155تا  181وجلد دوم شماره  667تا  655و  821تا  845شماره 

حقوقتجارت
با اصالحات بعدی  1715اقتصاد مصوب قانون بخش تعاون  11تا  47ماده ق.ت و  111تا  141مواد 

 ق.ت + آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص 178تا  117+ مواد 

 های بیان امر و اقسام حکم قسمت روش اصول عملیه به جز استصحاب + مرور مبحث اوامراصولفقه

حقوقجزا

 عضو و منفعت(( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص )جنایات غیرعمدی بر نفس، 1

 ( موجبات ضمان در حقوق کیفری ایران1

 111تا  448کتاب چهارم قانون مجازات اسالمی: دیات مواد 

 کتاب چهارم ق.م.ا 111تا  448: مواد 11قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای اختصاصی استاد ساوالنی و جرایم علیه اشخاص دکتر آقایی 

 دکتر میرمحمد صادقی نیا و

آییندادرسیکیفری

 ادله اثبات –های کیفری  تشکیالت در صالحیت دادگاه

 ق.م.ا 114تا  165ق.آ.د.ک + مواد  774تا  114مواد 

( کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل 178تا  117)به جز صفحه  122تا صفحۀ  11صفحۀ 

 (به بعد )چاپ ششم ساوالنی

)ابتدای بند پ( و  744تا صفحۀ  112و صفحۀ  81تا صفحۀ  11و صفحۀ  61صفحۀ تا  41صفحۀ 

)ابتدای بند چهارم( جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری  721)بند سوم( تا صفحۀ  741صفحۀ 

 (به بعد )چاپ ششم اسماعیل ساوالنی

 

 (2)جامع8برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

 1تا  1های  بندی آزمون طبقهجامع حقوقمدنی

 1تا  1های  بندی آزمون جامع طبقهآییندادرسیمدنی

 1تا  1های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقتجارت
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 1و  6و  2های  بندی آزمون جامع طبقهاصولفقه

 1تا  1های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقجزا

 1 تا 1های  بندی آزمون جامع طبقهآییندادرسیکیفری

 

 1برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

حقوقمدنی

قانون مدنی با تأکید بر کتاب درسهایی از عقود معین  851تا  112و  687تا  626و  641تا  211مواد 

و قانون افراز و فروش امالک  مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

 مشاع

دادرسیمدنیآیین

قانون  64تا  24همان قانون، مواد  76تا  15و مرور مواد، قانون آیین دادرسی مدنی 126تا  118مواد 

 تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 111و  111تا 145و  861تا  842های  جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره

 488تا  422و جلد نخست شماره  282تا  212 دوم شمارهو جلد  651تا  241و  211تا 

 الی کشور در خصوص مبحث این آزمونق.ت. + آرا وحدت رویه دیوان ع 121تا  171مواد حقوقتجارت

 استصحاباصولفقه

حقوقجزا

: حدود( جرایم حدی؛ 11کتاب دوم قانون مجازات اسالمی مصوب سال  6و  4، 7، 1، 1( )فصول 1

( / مصرف مسکر 161تا  142( / قذف )144تا  111( / )زنا، لواط، قوادی( )115تا  111عمومی )مواد 

 (166تا  164)

(، 614تا  611(، سقط جنین )612( جنایات تعزیری علیه اشخاص و اطفال: شامل: منازعه )1

 676تا  675( و مواد 112تا  114(، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی )611ربایی ) آدم

 1711قانون حمایت از خانواده مصوب  26و  27و  21و  21و  25و  41اد مو

و  651و  658: مواد 12( موادی از قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات( مصوب سال 7

 117تا  611/  661و  668/  625تا  671

 کتاب پنجم ق.م.ا.( 127و ماده  146تا  141)مواد  12و  18تا  14ای: مواد  ( قانون جرایم رایانه4

 166تا  164مواد  – 161تا  111مواد  ← 1711قانون مجازات اسالمی )کتاب دوم( مصوب 

و  112تا  611و  614تا  611 - 612و  651و  658مواد  ← 12)کتاب پنجم: تعزیرات( مصوب سال 

ر حسین و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اشخاص دکت 625تا  675و  661و  668و  651و  658

 آقایی نیا و دکتر میرمحمد صادقی

آییندادرسیکیفری
 رد دادرس –احاله  –های کیفری  ترتیب رسیدگی و صدور رأی در دادگاه

 (451و  456)به جز مواد  412تا  772مواد 
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جلد دوم کتاب  752تا صفحه  181و صفحۀ  164تا صفحۀ  155و صفحۀ  111تا صفحۀ  121صفحۀ 

 (به بعد )چاپ ششم اسماعیل ساوالنی آیین دادرسی کیفری

جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل  741تا صفحۀ  742و صفحۀ  111تا صفحۀ  81صفحۀ 

 ساوالنی

 

 91برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

حقوقمدنی
عقود معین مرحوم  هایی از قانون مدنی با تأکید بر کتاب درس 114تا  111و مواد  121تا  684مواد 

 استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

آییندادرسیمدنی

قانون اجرای احکام مدنی، قانون تشکیل  176تا  81قانون آیین دادرسی مدنی، مواد  751تا  121مواد 

 دادگاههای عمومی و انقالب

؛ جلد 261تا  218و  175تا  111های  شمارهجلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس 

 612 تا 281های  و جلد دوم شماره 288تا  286و  218تا  411و  455تا  711دوم شماره 

 ق.ت + آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مبحث این آزمون 751تا  121مواد حقوقتجارت

 له استنباط احکامتعارض ادله و مباحث قرآن، سنت و اجماع از اداصولفقه

حقوقجزا

تا  288( جرایم علیه اموال و مالکیت؛ شامل: کالهبرداری و جرایم در حکم آن / رشاء و ارتشاء )1

قانون تشدید مجازات  2( و ماده 614و  617( / خیانت در امانت و اختالس )212( / ربا )214

 مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری

 انتقال مال غیرقانون مجازات راجع به 

 نمایند. قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می

و قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت  1715احکام جزایی قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 

 1741مصوب 

 614و  617/  212تا  288: مواد 12قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات( مصوب سال 

 دید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداریقانون تش -

 کتاب پنجم ق.م.ا( 141ای )ماده  قانون جرایم رایانه 17ماده 

 ( جرایم مرتبط با چک1

 1711و اصالحی  1781و اصالحی  1711اصالحی  1722قانون صدور چک مصوب 

علیه اموال و جرایم حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساوالنی و کتاب مباحث مرتبط در کتاب 

مالکیت دکتر حسین میرمحمد صادقی با تأکید بر جرایم در حکم کالهبرداری و قوانین خاص آن و 

 و بررسی جرم صدور چک پرداخت نشدهقسمت کالهبرداری و خیانت در امانت 

 و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر میرمحمد صادقی
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آییندادرسیکیفری

 –اعتراض به آرا )رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور(  –رأی غیابی و واخواهی 

 اعاده دادرسی

جلد اول کتاب آیین دادرسی  16تا  15صفحۀ  –ق.آ.د.ک  487تا  416مواد  – 451و  456مواد 

 (به بعد )چاپ ششم کیفری اسماعیل ساوالنی

کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل  414تا  751و صفحۀ  186تا صفحۀ  162صفحۀ 

 (به بعد )چاپ ششم ساوالنی

 

 99برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

حقوقمدنی
قانون مدنی با تأکید بر کتاب مختصر حقوق خانواده جناب استاد دکتر صفایی و  1156تا  1571مواد 

 1711قانون حمایت خانواده مصوب و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی 

آییندادرسیمدنی

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  11تا  62مواد  ،قانون آیین دادرسی مدنی 416تا  775مواد 

 قانون اجرای احکام مدنی 121تا  171مواد  عدالت اداری،

جلد نخست شماره و  178 تا 616جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره 

 171-1تا  111

 ق.ت و قانون تجارت الکترونیک 774تا  715+ مواد  1711قانون اصالح قانون صدور چک مصوب حقوقتجارت

 + مرور مبحث اوامر قسمت اقسام واجب مباحث عقل و قیاس از ادله استنباط احکاماصولفقه

حقوقجزا

و مشدد   (، سرقت ساده118تا  161حدی )مواد ( جرایم علیه اموال و مالکیت؛ شامل: سرقت 1

 (661تا  621تعزیری )

 118تا  161: مواد 11از کتاب حدود قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1الف( سرقت حدی؛ فصل 

 12قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات( مصوب سال  661تا  621های تعزیری؛ مواد  ب( سرقت

 ای انهقانون جرایم رای 11ماده 

( 216( / سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ) 611تا  615( ورشکستگی )به تقلب و به تقصیر( )1

 (:616تا  615/ هتک حرمت منازل و امالک غیر )

 616تا  615و  611تا  615و  216مواد 

 از کتاب حقوق جزای اختصاصی استاد ساوالنیو هتک حرمت منازل و امالک غیر مبحث سرقت 

 مرتبط از کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقیو مباحث 

آییندادرسیکیفری

 هزینه دادرسی –اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی 

 ق.آ.د.ک 215تا  484مواد 

 (به بعد )چاپ ششم جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساوالنی 425تا صفحۀ  412صفحۀ 
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 (3)جامع92آزمونشمارهبرنامه
 

منابعآزموندروسآزمون

 11و  15، 1، 1، 6، 2های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقمدنی

 11و  15، 1، 1، 6، 2های  بندی آزمون جامع طبقهآییندادرسیمدنی

 11و  15، 1، 1، 6، 2های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقتجارت

 11و  15و  1های  آزمونبندی  جامع طبقهاصولفقه

 11و  15، 1، 1، 6، 2های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقجزا

آییندادرسیکیفری
 11و  15، 1، 1، 6، 2های  بندی آزمون جامع طبقه

 1718مصوب  های حدود، سلب حیات، قطع عضو .... نامه نحوه اجرای مجازات آیین 11تا  41مواد 

 

 93برنامهآزمونشماره
 

منابعآزمونآزموندروس

حقوقمدنی

قانون مدنی با تأکید بر کتاب حقوق مدنی به روش ساده شفعه، وصیت و ارث  141تا  858مواد 

های پنجم و ششم قانون امور  هادی کندسری و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و فصل

 1711حسبی مصوب 

آییندادرسیمدنی

قانون  185تا  128همان قانون، مواد  1تا 1دادرسی مدنی و مرور مواد قانون آیین  427تا  411مواد 

 اجرای احکام مدنی

 118تا  152 و 1542تا  171جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره 

 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 11تا  1ق.ت + مواد  411تا  411مواد حقوقتجارت

اصولفقه
نباط احکام مباحث: استصالح، استحسان، سد ذرائع و فتح ذرائع، عرف و عادت، بنای عقال و ادله است

 شهرت + مرور استصحاب

حقوقجزا

 ( جرایم علیه امنیت و استقالل کشور شامل:1

 (188و  181( / بغی )186االرض ) ( / افساد فی182تا  111الف( جرایم مشمول حد: محاربه )

 188تا  111: مواد 11قانون مجازات اسالمی مصوب سال کتاب دوم )حدود( از 

( / اهانت 211تا  418ب( جرایم امنیتی تعزیری: جرایم تعزیری ضد امنیت داخلی و خارجی کشور )

( / سوء 12از قانون تعزیرات مصوب  214و  217از ق.م.ا و  167و  161به مقدسات مذهبی )مواد 

 (211و  216به مقامات سیاسی خارجی )( / سوء قصد 212قصد به مقامات داخلی )

 211تا  418: مواد 12قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات( مصوب سال 

 کتاب پنجم ق.م.ا( 177تا  111)مواد  2تا  1ای: مواد  ( قانون جرایم رایانه1

ن ها از اماک ( سایر جرایم تعزیری مخل امنیت و آسایش: شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته7
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 (224تا  241( / فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین )246تا  247عمومی )

 ( قانون مبارزه با پولشویی4

/  651تا  211/  224تا  247: مواد 12قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات( مصوب سال * 

 681تا  612/  615تا 611 / 611و  615

عمومی دکتر میرمحمد  اشخاص و جرایم علیه امنیت و آسایشو مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه 

 حقوق جزای اختصاصی استاد ساوالنی صادقی و کتاب

آییندادرسیکیفری

 آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

 ق.آ.د.ک 648تا  211مواد 

 (به بعد )چاپ ششم جلد اول آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساوالنی 15تا صفحۀ  67صفحۀ 

 (به بعد )چاپ ششم جلد دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساوالنی 178تا صفحۀ  117صفحۀ 

 

 94برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

حقوقمدنی
قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در  1772تا  1151و مواد  1575تا  125، مواد 15تا  1مواد 

 از قانون امور حسبی نظم حقوقی کنونی و مباحث مرتبط

آییندادرسیمدنی

الی آخر قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  18مواد ، قانون آیین دادرسی مدنی 211 تا 424مواد 

 های مالی قانون نحوه اجرای محکومیتعدالت اداری، 

 1577تا  868های  دکتر شمس شمارهجلد سوم آیین دادرسی مدنی پیشرفته 

 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 28تا  17ق.ت + مواد  212تا  411مواد حقوقتجارت

 مبحث امارات )قطع، ظن و شک / دلیل، اماره و اصل( + مرور اصل برائت، احتیاط و تخییراصولفقه

حقوقجزا

( / غصب عناوین و مشاغل 211تا  218( جرایم علیه آسایش عمومی؛ قلب سکه و ترویج آن )1

 کتاب پنجم ق.م.ا 676تا  671( و مواد 241تا  217( / جعل و استفاده از سند مجعول )221تا  222)

( / تقصیرات مقامات و مأمورین 261تا  228( قاچاق، سرقت یا تخریب اموال تاریخی و فرهنگی )1

( / تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت 211( / امتناع از وظایف قانونی )281تا  215دولتی )

و  615( / اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم )651( / تمرد نسبت به مأمورین دولت )656تا  218)

( / احراق و تخریب و اتالف اموال و 615تا  611( / تظاهر، قدرت نمایی و هیاهو و جنجال )611

 (681تا  612حیوانات / نهب و غارت / تخریب و آلوده کردن محیط زیست )

 612/  676تا  671/ مواد  615تا  611/  611تا  615/  651تا  211/  281تا  222/  241تا  218مواد 

و مباحث مرتبط از کتاب  12قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات( مصوب سال  681تا 

آسایش عمومی دکتر  جرایم علیه امنیت وحقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساوالنی و کتاب 

 میرمحمد صادقی
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 کتاب پنجم ق.م.ا( 171تا  174)مواد  11تا  6ای: مواد  جرایم رایانه( قانون 7

آییندادرسیکیفری
 آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی –ای  آیین دادرسی جرایم رایانه –دادرسی الکترونیکی 

 ق.آ.د.ک 611تا  641مواد 

 

 (4)جامع95برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

 11، 15، 1، 7، 1، 1های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقمدنی

آییندادرسیمدنی

 قوانین خاص مرتبط با این درس از جمله:

قانون شوراهای حل اختالف، قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون اجرای 

کیفیت اخذ پروانه ، قانون 1712های مالی، قانون وکالت  احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت

، و آیین نامه نحوه 1777، الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب 1716وکالت 

 ای و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب های رایانه استفاده از سامانه

 اساسیقانون  44های کلی اصل  و قانون اجرای سیاست 14و  17های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقتجارت

 تعارض ادله، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقیداصولفقه

 14و  17، 11، 15، 1های  بندی آزمون جامع طبقهحقوقجزا

 14و  17، 15، 1های  بندی آزمون جامع طبقهآییندادرسیکیفری

 

 (5)جامع96برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

 جامع کلحقوقمدنی

 جامع کلدادرسیمدنیآیین

 جامع کلحقوقتجارت

 جامع کلاصولفقه

 جامع کلحقوقجزا

 جامع کلآییندادرسیکیفری

 

 (6)جامع97برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

 جامع کلحقوقمدنی
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 جامع کلآییندادرسیمدنی

 جامع کلحقوقتجارت

 جامع کلاصولفقه

 جامع کلحقوقجزا

 جامع کلآییندادرسیکیفری

 

 (7)جامع98برنامهآزمونشماره
 

منابعآزموندروسآزمون

 جامع کلحقوقمدنی

 جامع کلآییندادرسیمدنی

 جامع کلحقوقتجارت

 جامع کلاصولفقه

 جامع کلحقوقجزا

 جامع کلآییندادرسیکیفری

 

:9311هایآزمایشیوکالتسالآزمونسسهجهتدروسمنابعپیشنهادیمو
 
 حقوقمدنی
 
 ام به بعد همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در منابع قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان چاپ سی – 1

 کتاب مبانی حقوق مدنی: اموال و مالکیت تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین – 1

 مبانی حقوق مدنی: اعمال حقوقی و تعهدات تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرینکتاب  – 7

و قانون مجازات  1712کتاب مسئولیت مدنی دکتر سید حسین صفایی با انطباق با قانون اصالح قانون بیمه اجباری مصوب  – 4

 )یا جزوه آموزشی موسسه مشاهیر دادآفرین( 1711اسالمی مصوب 

 دکتر ناصر کاتوزیان 1و  1هایی از عقود معین جلد  تاب درسک – 2

 کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدهلل امامی – 6

 کتاب حقوق مدنی به روش ساده: شفعه، وصیت و ارث تألیف: هادی کندسری انتشارات مشاهیر دادآفرین – 1

 حقوق مدنی تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرینبندی شده  کتاب مجموعه سؤاالت طبقه – 8

 حقوق مدنی 7سنجش برتر  – 1
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 آییندادرسیمدنی
 
 قانون آیین دادرسی مدنی زیر نظر امیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین – 1

 جزوه آیین دادرسی مدنی امیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین – 1

 دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس )پیشرفته(کتب آیین  - 7

 بندی شده آیین دادرسی مدنی تألیف: امیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین مجموعه سؤاالت طبقه – 4

 انتشارات مشاهیر دادآفرین 2و  4سنجش برتر آیین دادرسی مدنی  – 2

 

 حقوقجزایعمومیواختصاصی
 
و قوانین خاص جزایی گردآورنده اسماعیل ساوالنی همراه با قوانین مرتبط  1711کتاب قانون مجازات اسالمی مصوب سال  – 1

 ذکر شده در منابع

کتاب حقوق جزای عمومی تألیف اسماعیل ساوالنی انتشارات مشاهیر دادآفرین )منبع مکمل کتاب سه جلدی حقوق جزای  – 1

 عمومی دکتر اردبیلی(

 کتاب حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساوالنی انتشارات مشاهیر دادآفرین – 7

 کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین آقایی نیا و دکتر حسین میرمحمد صادقی – 4

 کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمد صادقی – 2

 دقیکتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمد صا – 6

 بندی شده حقوق جزای عمومی اسماعیل ساوالنی انتشارات مشاهیر دادآفرین مجموعه سؤاالت طبقه – 1

 نکات برتر حقوق جزای عمومی و اختصاصی تألیف اسماعیل ساوالنی انتشارات مشاهیر دادآفرین – 8

 انتشارات مشاهیر دادآفرین 2و  4برتر حقوق جزای عمومی و اختصاصی سنجش  – 1

 

 دادرسیکیفریآیین
 
قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص کیفری گردآوری و تدوین اسماعیل ساوالنی همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در  – 1

 منابع

 تألیف اسماعیل ساوالنی انتشارات مشاهیر دادآفرین 1و  1کتاب آیین دادرسی کیفری جلد  – 1

 تألیف اسماعیل ساوالنی انتشارات مشاهیر دادآفرین 1و  1آیین دادرسی کیفری جلد بندی شده  کتاب مجموعه سؤاالت طبقه – 7

 انتشارات مشاهیر دادآفرین 2و  4سنجش برتر آیین دادرسی کیفری  – 4

 

 
 

 حقوقتجارت
 
 قانون تجارت زیر نظر محمدرضا ملکی انتشارات مشاهیر دادآفرین – 1

 های تجاری تألیف رضا رشیدی نسب انتشارات مشاهیر دادآفرین حقوق تجارت به روش ساده: تاجر و شرکت – 1
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 حقوق تجارت به روش ساده: اسناد تجاری و ورشکستگی تألیف رضا رشیدی نسب انتشارات مشاهیر دادآفرین – 7

 بندی شده حقوق تجارت تألیف: نیلوفر حسینی انتشارات مشاهیر دادآفرین مجموعه سؤاالت طبقه – 4

 انتشارات مشاهیر دادآفرین 2و  4سنجش برتر حقوق تجارت  – 2

 

 اصولفقه
 
 کتاب اصول فقه به روش ساده )جلد اول و دوم( تألیف سمیرا سید محمدی انتشارات مشاهیر دادآفرین – 1

 دادآفرینانتشارات مشاهیر خیز  و محمدرضا شببندی شده اصول فقه تألیف سمیرا سید محمدی  مجموعه سؤاالت طبقه – 1

 انتشارات مشاهیر دادآفرین 2و  4سنجش برتر اصول فقه  – 7

 

 


