بودجه بندی آزمون های آزمایشی  06مرحله وکالت  96موسسه آموزش عالی آزاد ندا
آزمون مرحله 1

نام درس

تاریخ آزمون89/1/32 :

حقوق مدنی

مواد  1تا  181قانون مدنی-قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم -قانون تشکیالت و اختیارات
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه -قانون تملک آپارتمان ها

آیین دادرسی مدنی

مواد 1تا  03قانآیین دادرسی مدنی (کلیات-در صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها-اختالف در صالحیت و ترتیب حل آن)-
مواد  1تا  11قانون شوراهای حل اختالف -مواد  1تا  11قانون حمایت خانواده -مواد  1تا  11قانون دیوان عدالت اداری

حقوق تجارت

مواد  1تا  11قانون تجارت -مواد  001تا  131قانون تجارت(داللی –حق العمل کاری -قرارداد حمل و نقل – قائم مقام
تجارتی) – قانون راجع به دالالن و آیین نامه آن

اصول فقه

الفاظ(وضع و استعمال الفاظ -حاالت داللت لفظ بر معنا -اقسام لفظ -حقیقت و مجاز -اصول لفظی)

حقوق جزا

مواد  1تا  10قانون مجازات اسالمی (اصل قانون بودن جرایم˛مجازات ها و دادرسی کیفری -قلمرو اجرای قوانین جزایی
در زمان و مکان) -مواد تا  111قانون مجازات اسالمی(شروع به جرم) -مواد  111تا  111قانون مجازات اسالمی (شرکت
در جرم و معاونت در جرم) -مواد  113تا  111قانون مجازات اسالمی(شرایط مسئولیت کیفری)

آیین دادرسی کیفری

مواد  1تا  30قانون آیین دادرسی کیفری (به جز ماده  -)10قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
آزمون مرحله 3

نام درس

تاریخ آزمون89/3/6:

مواد  180تا  113قانون مدنی(در عقود و تعهدات به طور کلی – در اقسام عقود و معامالت – در شرایط اساسی برای
صحت معامله – در اثر معامالت – شروط ضمن عقد)

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

مواد 01تا  80قانون آیین دادرسی مدنی(وکالت در دعاوی -دادخواست -بهای خواسته -جریان دادخواست تا جلسه
رسیدگی) -مواد  13تا  10شوراهای حل اختالف -مواد  13تا  01قانون حمایت خانواده -مواد  13تا  00قانون دیوان
عدالت اداری
مواد  131تا  111قانون تجارت(ضمانت) -مواد  173تا  111قانون تجارت) -قانون ثبت اختراعات˛طرح های صنعتی و

حقوق تجارت

عالئم تجاری -مواد  1تا  13الیحه اصالحی قانون تجارت –قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت/مواد مرتبط قانون بازار اوراق
بهادار -مواد  71تا  133الیحه اصالحی قانون تجارت(مجامع عمومی شرکت های سهامی)
اوامر (اقسام واجب جزء مباحث آزمون بعدی می باشد) – نواهی -اقسام حکم شرعی(حکم تکلیفی-وضعی/حکم واقعی-
ظاهری)

اصول فقه

مواد  88تا  11قانون مجازات اسالمی(مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان) -مواد  113تا  111قانون
مجازات اسالمی(موانع مسئولیت کیفری) – مواد  11تا  03قانون مجازات اسالمی(مجازات ها) -مواد  103تا  101قانون
مجازات اسالمی (سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته -تعدد جرم – تکرار جرم)

حقوق جزا

آیین دادرسی کیفری
نام درس

آزمون مرحله 2

حقوق مدنی

تاریخ آزمون89/3/32 :

مواد  117تا  033قانون مدنی(معامالت فضولی-سقوط تعهدات)

آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
اصول فقه

مواد  81تا  137قانون دادرسی مدنی (ایرادات و موانع رسیدگی-جلسه دادرسی-توقیف دادرسی و استرداد دعوا و
دادخواست) – مواد  1تا  18قانون اجرای احکام مدنی
مواد  137تا  118الیحه اصالحی قانون تجارت(هیات مدیره-بازرسان-تغییرات در سرمایه شرکت)
اقسام واجب -منطوق و اقسام آن
مواد  07تا  87قانون مجازات اسالمی

حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری
***

ماده  10قانون آیین دادرسی کیفری /مواد  13تا  111قانون مجازات اسالمی -مواد  31تا  88قانون آیین دادرسی
کیفری (وظایف و اختیارات دادستان) -مواد  181تا  110قانون آیین دادرسی کیفری -مواد  81تا  111قانون آیین
دادرسی کیفری (وظایف و اختیارات بازپرس) -مواد  131تا  181قانون آییت دادرسی کیفری(اقدامات بازپرس و دادستان
پس از ختم تحقیقات)

مواد  110تا  113قانون آیین دادرسی کیفری(معاینه محل˛تحقیق محلی˛بازرسی و کارشناسی-احضار و تحقیق از
متهم˛شهود و مطلعان)  -آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت)
آزمون مرحله 4

تاریخ آزمون89/2/2 :

مرور آزمون های مرحله  1تا 2
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آزمون مرحله 5

نام درس

تاریخ آزمون89/2/11:

حقوق مدنی

مواد  031تا  007قانون مدنی_قانون مسئولیت مدنی_ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث _مواد 111
تا  107قانون مجازات اسالمی

آیین دادرسی مدنی

مواد  138تا  117قانون آیین دادرسی ( تامین خواسته – دعاوی طاری – اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی – تامین
دلیل و اظهارنامه )_مواد  013تا  011قانون آیین دادرسی مدنی ( دستور موقت)_مواد  01تا  13قانون دیوان عدالت
اداری

حقوق تجارت

مواد  111تا  111الیحه اصالحی قانون تجارت ( انحالل و تصفیه – حساب های شرکت )
مواد  173تا  033الیحه اصالحی قانون تجارت (مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی)

اصول فقه

مفاهیم

حقوق جزا

مواد  117تا  133قانون مجازات اسالمی (حدود به جز سرقت – محاربه – بغی و افساد فی االرض) _مرور ماده  10قانون
آیین دادرسی کیفری _مرور مواد  13تا  111قانون مجازات اسالمی ( سقوط مجازات) _مواد  731تا  710بخش تعزیرات
قانون مجازات اسالمی

آیین دادرسی کیفری

مواد  117تا  131قانون آیین دادرسی کیفری (قرارهای تامین و نظارت قضایی)
آزمون مرحله 6

نام درس

تاریخ آزمون89/2/21 :

حقوق مدنی

مواد  008تا  131قانون مدنی (بیع  -خیارات – بیع شرط  -معاوضه)_قانون پیش فروش ساختمان مواد  00و  01قانون
ثبت

آیین دادرسی مدنی

مواد  117تا  110قانون آیین دادرسی مدنی ( دعاوی تصرف عدوانی ،ممانعت از حق و مزاحمت – سازش و درخواست
آن)_مواد  111تا  117قانون آیین دادرسی مدنی (رسیدگی به دالیل – اقرار – اسناد – شهادت)_مواد  11تا  111قانون
اجرای احکام مدنی-ماده  1117تا  1013قانون مدنی

حقوق تجارت

مواد  11تا  111قانون تجارت ( شرکت های قانون تجارت )_قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب  1073با اصالحات بعدی
قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب  1013با اصالحات بعدی
عام و خاص

اصول فقه

مواد  181تا  117قانون مجازات اسالمی_قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری

مواد  111تا  017قانون آیین دادرسی کیفری (تشکیالت و صالحیت دادگاه های کیفری)_قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز _قانون مبارزه با مواد مخدر _قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز
آزمون مرحله 1

نام درس

تاریخ آزمون89/4/14:

مواد  133قانون مدنی تا  171قانون مدنی ( اجاره  -مزارعه  -مساقات  -مضاربه – جعاله)_قانون روابط موجر و مستاجر
_1013قانون روابط موجر و مستاجر 1073

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت

مواد  118تا  031قانون آیین دادرسی مدنی (معاینه محل و تحقیق محلی – رجوع به کارشناس – سوگند – نیابت
قضایی – رأی )_ماده  031قانون آیین دادرسی مدنی (تصحیح رأی)_مواد  13تا  18قانون حمایت خانواده _مواد  11تا
 31قانون دیوان عدالت اداری-ماده  1013تا  1001قانون مدنی
مواد  110تا  111قانون تجارت (صورت برات – در قبول و نکول – ظهرنویسی – مسئولیت )

اصول فقه

مطلق و مقید _ مجمل و مبین _صفحات  1تا  11جلد  1اصول فقه کاربردی (حسین قافی و دکتر سعید شریعتی)

حقوق جزا

مواد  118تا  118قانون مجازات اسالمی _مرور مواد  07تا  87قانون مجازات اسالمی

آیین دادرسی کیفری

مرور مواد  111تا  017آیین دادرسی کیفری (تشکیالت و صالحیت دادگاه کیفری)_مواد  018تا  001قانون آیین
دادرسی کیفری (رسیدگی به ادله اثبات)_مواد  133تا  110قانون مجازات اسالمی (ادله اثبات در امور کیفری)_قانون
شورای حل اختالف و آیین نامه آن (در امور کیفری)
آزمون مرحله 9

نام درس

تاریخ آزمون89/4/39:

مرور آزمون های مرحله  1تا 7
آزمون مرحله 8

نام درس

تاریخ آزمون89/5/11 :

مواد  171تا  380قانون مدنی ( شرکت  -ودیعه  -عاریه  -قرض  -قمار و گروبندی – وکالت)

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی

مواد  031تا  038قانون آیین دادرسی مدنی (واخواهی) _مواد  003تا  031قانون آیین دادرسی مدنی (تجدیدنظرخواهی)
مواد  11تا  13شورای حل اختالف _مواد  31تا  17قانون دیوان عدالت اداری

حقوق تجارت

مواد  111تا  033قانون تجارت ( در پرداخت – تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث – حقوق و وظایق دارنده برات –
در اعتراض (پروتست) – برات رجوعی – قوانین خارجی )
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اصول فقه

کلیات ادله استنباط احکام _قران _سنت _اجماع

حقوق جزا

مواد  111تا  718قانون مجازات اسالمی _مواد  338تا  313بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی _مواد  338و 331
بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی _مواد  317تا  711بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی _قانون مبارزه با قاچاق
انسان _قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی _موادکیفری قانون حمایت خانواده مصوب 1011

آیین دادرسی کیفری
نام درس

مواد  001تا  111قانون آیین دادرسی کیفری (به جز  133و _ )137قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات
آزمون مرحله 12

تاریخ آزمون89/5/35:

مواد  711تا  111قانون مدنی (هبه  -شفعه  -وصیت – ارث)_فصل  1و  3قانون امور حسبی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت

مواد  033تا  110قانون آیین دادرسی مدنی ( فرجام خواهی – اعتراض شخص ثالث – اعاده دادرسی – مواعد)
مواد  18تا  133قانون دیوان عدالت اداری_مواد  110تا  111قانون اجرای احکام مدنی
مواد  037تا  017قانون تجارت ( سفته – چک)_قانون اصالح قانون صدور چک مصوب _ 17/8/10مواد  018تا 001
قانون تجارت ( مرور زمان  -اسناد در وجه حامل)
عقل _سایر موارد ادله استنباط احکام (بنای عقال – عرف – شهرت – قیاس – استحسان – مصالح مرسله – استقراء )

اصول فقه

مواد  188تا  113بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی ( ارتشا و ربا و کالهبرداری)_قانون تشدید مرتکبین ارتشاء،
اختالس و کالهبرداری_جرایم در حکم کالهبرداری و قوانین خاص آن_مواد  373تا  371بخش تعزیرات قانون مجازات
اسالمی (ورشکستگی و خیانت در امانت) _مواد  313تا  313بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی (در هتک حرمت
منازل و امالک غیر) _ماده  10قانون جرایم رایانه ای

حقوق جزا

آیین دادرسی کیفری
نام درس

مواد  133و  137قانون آیین دادرسی کیفری _مواد  113تا  180قانون آیین دادرسی کیفری (اعتراض به آراء )
قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند
آزمون مرحله 11

تاریخ آزمون89/6/9:

مواد  381تا  711قانون مدنی ( ضمان  -حواله – کفالت  -صلح – رهن)

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت

مواد  111تا  111قانون آیین دادرسی مدنی ( داوری – هزینه دادرسی و اعسار – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد )
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد  111تا  113قانون تجارت (در ورشکستگی – اعالن ورشکستگی و اثرات آن )
مرور مواد  71تا  113الیحه اصالحی قانون تجارت ( مجامع شرکت های سهامی – هیات مدیره – بازرسان)

اصول فقه

کلیات اصول عملیه _اصل استصحاب_مرور اقسام حکم شرعی

حقوق جزا

مواد  137تا  178قانون مجازات اسالمی (سرقت حدی)_مواد  311تا  337بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی (سرقت
تعزیری) _قانون اصالح قانون صدور چک مصوب (1017جراِئم مربوط به چک)_ماده  11قانون جرایم رایانه ای

آیین دادرسی کیفری
نام درس

مواد  181تا  173قانون آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) _آیین نامه کمیسیون
عفو و تخفیف مجازات محکومان _قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
آزمون مرحله 13

تاریخ آزمون89/6/33 :

مرور آزمون های مرحله  1تا  – 7مرور آزمون های مرحله  1تا 11
آزمون مرحله 12

نام درس

تاریخ آزمون89/1/5:

مواد  113تا  1303قانون مدنی_مواد  1117تا  1001قانون مدنی

حقوق مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت

مرور مواد  1تا  137قانون آیین دادرسی مدنی _مرور قانون شورای حل اختالف _مرور قانون حمایت خانواده
مواد  117تا  130قانون تجارت_مرور مواد  117تا  118الیحه اصالحی قانون تجارت ( تغییرات در سرمایه شرکت)

اصول فقه

سایر اصول عملیه (اصل برائت – اصل احتیاط – اصل تخییر)_مرور مفاهیم

حقوق جزا

 118تا  111بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی _قانون جرایم رایانه ای _قانون مبارزه با پولشویی_قانون مجازات
استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

آیین دادرسی کیفری
نام درس

مواد  171تا  318قانون آیین دادرسی کیفری (آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح)_مرور مواد  117تا  131قانون آیین
دادرسی کیفری (قرارهای تامین و نظارت قضایی)
آزمون مرحله 14

تاریخ آزمون89/1/18:

حقوق مدنی

مواد  1301تا  1113قانون مدنی_قانون حمایت خانواده _قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

آیین دادرسی مدنی

مرور مواد  138تا  110قانون آیین دادرسی مدنی _مرور مواد  013تا  011قانون آیین دادرسی مدنی _قانون دیوان
عدالت اداری
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حقوق تجارت

مواد  131تا  171قانون تجارت_قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

اصول فقه

تعارض ادله

حقوق جزا

مواد  118تا  117بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی_مواد  171تا  188قانون مجازات اسالمی (حد محاربه – افساد
فی االرض – بغی)-مواد  110تا  187بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی _مواد  117تا  337بخش تعزیرات قانون
مجازات اسالمی _مواد  371تا  381بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی-قانون جرم سیاسی

آیین دادرسی کیفری

مواد  311تا  311قانون آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیکی – آیین دادرسی جرایم رایانه ای – آیین دادرسی
جرایم اشخاص حقوقی)_مرور  111تا  017قانون آیین دادرسی کیفری_قانون مطبوعات_قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم

***
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حقوق مدنی

مرور آزمون های مرحله  1تا  – 11مرور آزمون های مرحله  10و 11

آیین دادرسی مدنی

مرور آزمون های مرحله  1تا  – 11مرور آزمون های مرحله  10و 11

حقوق تجارت

مرور آزمون های مرحله  1تا  – 11مرور آزمون های مرحله  10و 11

اصول فقه

مرور آزمون های مرحله  1تا  – 11مرور آزمون های مرحله  10و 11

حقوق جزا

مرور آزمون های مرحله  1تا  – 11مرور آزمون های مرحله  10و 11

آیین دادرسی کیفری

تاریخ آزمون89/9/2 :

مرور آزمون های مرحله  1تا  - 0مرور آزمون های مرحله  13و  10و 11

***
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تاریخ آزمون89/9/12:

جامع کل

***
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تاریخ آزمون89/9/11:

جامع کل

***

آزمون مرحله 19

تاریخ آزمون89/9/34:

جامع کل
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