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به هر نحو و فقط به دنبال قبولي در آزمون وكالـت ، قـضاوت ،    تمهيد شده است كه ،       دانشجويان و فارغ التحصيالني    بخش مختصر و خالصه براي    
:  بـر   جزوات مختـصر و خالصـه اي ، مـشتمل   دانشجويان و فارغ التحصيالن ،بر اين اساس ، براي اين گروه از         .سردفتري و مشاوره حقوقي هستند      

توضيحات مختصر ، متن كامل قوانين و قوانين خاص ، آراء وحدت رويه ، نظريات مشورتي ادارة حقوقي دادگستري و اهم سؤاالت آزمـون هـاي       
 در البتـه ، . به راحتي و با يك مطالعه مفيد بتوان ، به طـور قطـع بـه نتيجـه رسـيد      كه گذشته ، در فرمتي خاص تدوين و به گونه اي تنظيم شده است         

 مطالعة كدوار قوانين ، مطالعة محشا و غيره بـه شـدت    ها و مسائل حاشيه اي چون ، كالس ، كنكورهاي آزمايشي ، صورتي كه از هرگونه سرگرمي    
  :  به شرح ذيل ارائه مي شود  مختصر جزوات در هشت عنوان بخش.  پرهيز و خودداري شود 

  
  

   وكالت. 1                        
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  116  197  337  650  680   حقوق مدني 

  75  118  259  452  340  آيين دادرسي مدني

  125  99  126  350  340  حقوق تجارت

  67  211  236  514  620   ]عمومي ، اختصاصي[ حقوق جزا 

  91  113  230  434  340  آيين دادرسي كيفري

  33  82  129  244  120  ]اصول فقه [  اصول استنباط 
  

  

 507  ديگر صفحات  ، 820   پرسشنامه   ، 1317توضيح درس    = 2644  جزوات آزمون وكالت  كل صفحات              
        تومان  440/2/  000جزوات آزمون وكالت    كل قيمت               

  

               

    نحوة دريافت جزوات آزمون وكالت
  

 حـضوري  ، بـه طريـق     آزمون را به صورت مجموعه يا به صورت تكدرس اينمي توانند جزواتآزمون وكالت ان داوطلب  :دريافت جزوات به صورت مجموعه يا تكدرس     

در دريافت پستي ، لزوماً جزوات بايد بيش از يـك درس باشـد تـا بـه     .   نماينددر سراسر كشور دريافت يا از طريق پستبراي تهران و حومه و    يا از طريق پيك     

  .يد صورت يك محموله پستي درآ

  تهران   :دريافت حضوري جزوات  

داوطلبان آزمون وكالت ساكن در تهران و حومه كه به هر دليلي نتوانند مراجعه حضوري داشته باشـند ، مـي تواننـد جـزوات ايـن آزمـون را             :دريافت پيكي جزوات      

  . اعم از مجموعه يا تكدرس ، از طريق پيك دريافت نمايند 

مي توانند قيمت جـزوه يـا جـزوات مـورد نظـر      وطلبان آزمون وكالت در سراسر كشور كه مايل به دريافت جزوات از طريق پست هستند ،       دا  :دريافت پستي جزوات    

   محمـدي به نام سيد تـراب   بانك سپه ،   5892101021528514   :به شمار كـارت  مندرج در ذيل ، يا پيشتاز   اعم از  سفارشي ،خويش را با اضافه كردن هزينه پستي آن     

تمـاس گرفتـه ، آدرس دقيـق      ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :به شماره هـاي    واريز نمايند ، سپس با دفتر هماهنگي دپارتمان حقوق و علوم سياسي   

ايند ، پس از آن جـزوات بـه گونـه اي    نم پآ واتس09912808199يا به شماره  ] sms[پيامك  فوقيا به شماره همراه ، اعالم  پستي و كدپستي خويش را تلفني       

  . كه داوطلب يا متقاضي خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  . هزار تومان مي باشد پانزده  صفحه 500 هزارتومان و  جزوات باالي ده  صفحه 500 زير جزوات  :هزينه پست سفارشي  جزوات به صورت تكدرس         تومان 000/30     جزوات به صورت مجموعه هزينه پست سفارشي

  .  صفحه بيست هزار تومان مي باشد500هزار تومان و  جزوات باالي  پانزده  صفحه  500 زير جزوات  :هزينه  پست پيشتاز جزوات به صورت تكدرس          تومان 000/50  جزوات به صورت مجموعه      هزينه پست پيشتاز 

  

   نحوة مطالعة جزوات آزمون وكالت
  

.  يـا تعـداد صـفحات نيـز نـشود      سقف مطالعههمچنين از قبل پيش فرض .  مشخصي از قبل فرض نكنيد و درنظر نگيريد  تايم حتي االمكان براي مطالعه     -مطالعه  كميت  

وقتـي كـه   . داشـته باشـيد    صـفحه مطالعـه   100 ساعت مطالعه نماييد و نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هـر روز   5يعني نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هر روز           

چنين پيش فرض هايي را ايجاد مي كنيم ، از يك طرف مي خواهيم به هرطريق ممكن به آن  برسيم و اين ممكن است خارج از قواعد توانايي باشد كه به تبـع،          

  

   م سياسيدپارتمان حقوق و علومختصر دفترچه راهنماي 

 توضيح درس                   پرسشنامه                      ديگر صفحات                               تعداد صفحات                        قيمتعنوان درس                                                        
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 شده كـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره كـه در       باعث پايين آمدن كيفيت مطالعه خواهد بود و از طرف ديگر، هرگونه تغيير در ساعت يا سقف مطالعه پيش فرض                  

 بـر ايـن اسـاس   . هاي امروز بسيار محتمل و عادي است ، حادث شود ، مي تواند اثرات بس منفي در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته يا آتي داشته باشد                  زندگي

آن زمـان و تـا    به عبارتي ، تـا  .  و خود را مقيد به ساعت يا سقف مطالعه نكنيم      براي آنكه باالترين كيفيت را در مطالعه داشته باشيم ، بايد فراغ بال مطالعه نماييم              

و هرزمان احساس كرديد كه خسته هستيد، خميازه مي كشيد يـا خوابتـان مـي آيـد،           آن مقدار مطالعه نماييد كه انگيزه و عالقه هست و فراگيري مطلوب داريد              

    . 1موقتاً مطالعه را كنار بگذاريد
  

حتي االمكان سعي شود ، در محيطي كامال ساكت و بـه دور از هرگونـه آلـودگي صـوتي و سروصـدا و      . را مناسب سازيد   شرايط و محيط مطالعه    ابتدا  -لعهكيفيت مطا 

و نيـز  . يد اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعي شـده اسـت آن را حـل كنيـد، سـپس وارد مطالعـه شـو       همچنين . وارد مطالعه شويد  مشغله فكري  عاري از هرگونه  

خـواهيم از    مـي اي كـه  اين است كه مطالعه بايد آن قدر عميق و دقيـق باشـد ، بـه گونـه     انتقادي منظور از. االمكان به صورت انتقادي و كاربردي مطالعه شود     حتي

وارد حافظـه  ] اي نـه نكتـه  [  بـه طـور كلـي    ، مفهـومي و آن است كه موضوعات مورد مطالعـه   كاربردي موضوعات مورد مطالعه ايراد و عيب يابي كنيم و منظور از  

  . ، سپس براي خود يا ديگران توضيح داده شود شود
  

  :ترتيب مطالعة دروس آزمون وكالت به شرح ذيل توصيه مي شود   - ترتيب مطالعه

  :به ترتيب ذيل . ند   يعني همة جزوات ، به طور همزمان و با هم در طول هفته مطالعه مي شو.مطالعه همزمان جزوات     -حالت اول 

    حقوق مدني ، آيين دادرسي مدني ، حقوق تجارت :روزها 
    ]  فقه  اصول [ كيفري ، كمي هم اصول استنباط دادرسي ، آيين  ] جزاي عمومي ، حقوق جزاي اختصاصي[  جزا حقوق  :شبها 

  :به ترتيب ذيل . مي شود و سپس جزوة ديگر   يعني ابتدا يك جزوه به طور كامل مطالعه .  مطالعة تكدرس جزوات -حالت دوم 

دادرسي كيفـري ،   حقوق تجارت ، مطالعة آيين  ، مرور جزامطالعة حقوقي مدني ، مطالعة آيين دادرسي مدني ، مرور حقوق مدني ، مطالعة حقوق تجارت ، مرور آيين دادرسي مدني ، مطالعة حقوق                 

 ]اصول فقه [  ، مرور اصول استنباط مرور آيين دادرسي كيفري، ] ه اصول فق[ مطالعة اصول استنباط  ، جزامرور حقوق 
  

به ترتيب از ابتدا تا انتها مطالعـه شـود،     ،جزوههر به ترتيب تقسيم بندي حتي االمكان اگر دچار ضيق وقت نيستيد ، ] جزوه [ براي مطالعة هر درس        -العهاولويت مط 

مرحلـة  .  مرحلة اول مطالعه براي قبولي پيش بيني شده است.يت مطالب و در دو مرحله به شرح  ذيل مطالعه شود         در غير اين صورت ، هر جزوه ، به ترتيب اولو          

    . 2 براي به دست آوردن نمره و رتبة بهتر] با اضافه شدن به مرحلة اول [ دوم 

   :حقوق مدني 

   م ، قسمت پنجم قسمت سو،  قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت ششم ، قسمت هفتم ،   -مرحلة اول 

  قسمت دهم ، قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت چهارم   -مرحلة دوم
    :آيين دادرسي مدني 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت چهارم   -مرحله اول 

   قسمت پنجم ، قسمت دوم   -مرحلة دوم
   :حقوق تجارت 

  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت دوم ،  -مرحله اول 

   قسمت اول ، پنجم قسمت   -مرحله دوم 
   :]  عمومي ، اختصاصي [  حقوق جزا

   قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت پنجم ، قسمت ششم ،  -مرحله اول 

   قسمت دهم ، قسمت اول  ،  قسمت دوم  قسمت هفتم ،  -  دوممرحله
    :آيين دادرسي كيفري 

  پنجم قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت   -مرحله اول 

  قسمت دوم ، قسمت چهارم   -  مرحله دوم 
   :    ]اصول فقه [  استنباط اصول

  قسمت پنجم   -مرحله اول 

  قسمت چهارم ، قسمت سوم ، قسمت دوم ، قسمت اول   -مرحله دوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . گيريد ، مطالعات روزانه تان را افزايش ندهيد بلكه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بيشتر كنيد با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانايي ، اگر ديرتر مطلبي را ياد مي. 1
  . رح سؤال و سطح پاسخگويي به سؤاالت ديگر داوطلبان نيز مي تواند مؤثر در مقام باشد البته نوعيت ط. 2
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    قضاوت. 2                 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  116  197  337  650  680   حقوق مدني 

  75  118  259  452  340  دنيآيين دادرسي م

  125  99  126  350  340  حقوق تجارت

  67  211  236  514  620   ]عمومي ، اختصاصي[ حقوق جزا 

  91  113  230  434  340  آيين دادرسي كيفري
  

 474  ديگر صفحات  ، 738  پرسشنامه   ، 1188 توضيح درس    = 2400  قضاوتجزوات آزمون  كل صفحات               
                     تومان  2/ 000/320        قضاوتجزوات آزمون  كل قيمت               

                  
  

  نحوة دريافت جزوات آزمون قضاوت
  

يـق  حـضوري    ، به طر آزمون را به صورت مجموعه يا به صورت تكدرس اينمي توانند جزواتآزمون قضاوت داوطلبان   :دريافت جزوات به صورت مجموعه يا تكدرس      

در دريافت پستي ، لزوماً جزوات بايد بيش از يـك درس باشـد تـا بـه     . يا از طريق پيك براي تهران و حومه و يا از طريق پست در سراسر كشور دريافت نمايند        

  .صورت يك محموله پستي درآيد 

  تهران   :دريافت حضوري جزوات  

در تهران و حومه كه به هر دليلي نتوانند مراجعه حضوري داشته باشند ، مـي تواننـد جـزوات ايـن آزمـون را       داوطلبان آزمون قضاوت ساكن       :دريافت پيكي جزوات      

  . اعم از مجموعه يا تكدرس ، از طريق پيك دريافت نمايند 

نند قيمت جزوه يـا جـزوات مـورد نظـر     مي تواداوطلبان آزمون قضاوت در سراسر كشور كه مايل به دريافت جزوات از طريق پست هستند ،          :دريافت پستي جزوات    

  به نام سيد تـراب محمـدي    بانك سپه ،   5892101021528514   :به شمار كـارت  مندرج در ذيل ، يا پيشتاز   اعم از  سفارشي ،خويش را با اضافه كردن هزينه پستي آن     

تمـاس گرفتـه ، آدرس     ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :ماره هـاي  به شـ   پارتمان حقوق و علوم سياسي   پانزده واريز نمايند ، سپس با دفتر هماهنگي د       

نماينـد ، پـس از آن جـزوات بـه      پآ واتـس  09912808199 يا بـه شـماره       ] sms[پيامك   فوقيا به شماره همراه     ،  اعالم  دقيق پستي و كدپستي خويش را تلفني        

  . ت خواهد شد گونه اي كه داوطلب يا متقاضي خواسته است بالفاصله پس
  . هزار تومان مي باشد پانزده  صفحه 500 هزارتومان و  جزوات باالي ده  صفحه 500 زير جزوات  :هزينه پست سفارشي  جزوات به صورت تكدرس         تومان 000/30     جزوات به صورت مجموعه هزينه پست سفارشي

  .  صفحه بيست هزار تومان مي باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالي    500 زير جزوات  :هزينه  پست پيشتاز جزوات به صورت تكدرس          ومانت 000/50  جزوات به صورت مجموعه      هزينه پست پيشتاز 

  

    نحوة مطالعة جزوات آزمون قضاوت
  

.  يـا تعـداد صـفحات نيـز نـشود      سقف مطالعههمچنين از قبل پيش فرض . ريد  مشخصي از قبل فرض نكنيد و درنظر نگي تايم حتي االمكان براي مطالعه     -كميت مطالعه   

وقتـي كـه   .  صـفحه مطالعـه داشـته باشـيد     100 ساعت مطالعه نماييد و نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هـر روز   5يعني نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هر روز           

واهيم به هرطريق ممكن به آن  برسيم و اين ممكن است خارج از قواعد توانايي باشد كه به تبـع،  چنين پيش فرض هايي را ايجاد مي كنيم ، از يك طرف مي خ        

باعث پايين آمدن كيفيت مطالعه خواهد بود و از طرف ديگر، هرگونه تغيير در ساعت يا سقف مطالعه پيش فرض شده كـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره كـه در                         

 بـر ايـن اسـاس   . ست ، حادث شود ، مي تواند اثرات بس منفي در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته يا آتي داشته باشد           هاي امروز بسيار محتمل و عادي ا       زندگي

 آن زمـان و تـا   به عبارتي ، تـا  . براي آنكه باالترين كيفيت را در مطالعه داشته باشيم ، بايد فراغ بال مطالعه نماييم و خود را مقيد به ساعت يا سقف مطالعه نكنيم                     

و هرزمان احساس كرديد كه خسته هستيد، خميازه مي كشيد يـا خوابتـان مـي آيـد،           آن مقدار مطالعه نماييد كه انگيزه و عالقه هست و فراگيري مطلوب داريد              

    . 1موقتاً مطالعه را كنار بگذاريد
  

 محيطي كامال ساكت و بـه دور از هرگونـه آلـودگي صـوتي و سروصـدا و      حتي االمكان سعي شود ، در. را مناسب سازيد   شرايط و محيط مطالعه    ابتدا  -كيفيت مطالعه 

و نيـز  . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعي شـده اسـت آن را حـل كنيـد، سـپس وارد مطالعـه شـويد        همچنين . وارد مطالعه شويد  مشغله فكري  عاري از هرگونه  

خـواهيم از    مـي اي كـه  اين است كه مطالعه بايد آن قدر عميق و دقيـق باشـد ، بـه گونـه     تقاديان منظور از. االمكان به صورت انتقادي و كاربردي مطالعه شود     حتي

وارد حافظـه  ] اي نـه نكتـه  [ ، مفهـومي و بـه طـور كلـي     آن است كه موضوعات مورد مطالعـه   كاربردي موضوعات مورد مطالعه ايراد و عيب يابي كنيم و منظور از  

  . ده شود ، سپس براي خود يا ديگران توضيح داشود

                                                           
 . گيريد ، مطالعات روزانه تان را افزايش ندهيد بلكه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بيشتر كنيد با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانايي ، اگر ديرتر مطلبي را ياد مي. 1

   توضيح درس                   پرسشنامه                      ديگر صفحات               تعداد صفحات                        قيمت                   عنوان درس                                     
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  :ترتيب مطالعة دروس آزمون قضاوت به شرح ذيل توصيه مي شود   - ترتيب مطالعه

  :به ترتيب ذيل .   يعني همة جزوات ، به طور همزمان و با هم در طول هفته مطالعه مي شوند .مطالعه همزمان جزوات     -حالت اول 

    حقوق مدني ، آيين دادرسي مدني ، حقوق تجارت :روزها 
  كيفري  دادرسي آيين،]  جزاي عمومي ، حقوق جزاي اختصاصي [  جزا حقوق  :ها شب

  :به ترتيب ذيل .   يعني ابتدا يك جزوه به طور كامل مطالعه مي شود و سپس جزوة ديگر .  مطالعة تكدرس جزوات -حالت دوم 

دادرسـي كيفـري ،    حقوق تجارت ، مطالعة آيينجزا ، مرور ق تجارت ، مرور آيين دادرسي مدني ، مطالعة حقوق مطالعة حقوقي مدني ، مطالعة آيين دادرسي مدني ، مرور حقوق مدني ، مطالعة حقو             

   ، مرور آيين دادرسي كيفري جزامرور حقوق 
  

تيب از ابتدا تا انتها مطالعـه شـود،   به تر  ،جزوههر به ترتيب تقسيم بندي حتي االمكان اگر دچار ضيق وقت نيستيد ، ] جزوه [ براي مطالعة هر درس        -العهاولويت مط 

مرحلـة  .  مرحلة اول مطالعه براي قبولي پيش بيني شده است.در غير اين صورت ، هر جزوه ، به ترتيب اولويت مطالب و در دو مرحله به شرح  ذيل مطالعه شود                   

    . 1 براي به دست آوردن نمره و رتبة بهتر] با اضافه شدن به مرحلة اول [ دوم 

   :دني حقوق م

   قسمت سوم ، قسمت پنجم ،  قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت ششم ، قسمت هفتم ،   -مرحلة اول 

  قسمت دهم ، قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت چهارم   -مرحلة دوم
    :آيين دادرسي مدني 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت چهارم   -مرحله اول 

   قسمت پنجم ، قسمت دوم   -مرحلة دوم
   :تجارت حقوق 

  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت دوم ،  -مرحله اول 

   قسمت اول ، قسمت پنجم   -مرحله دوم 
   :]  عمومي ، اختصاصي [  حقوق جزا

   قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت پنجم ، قسمت ششم ،  -مرحله اول 

  ،  قسمت دوم  قسمت دهم ، قسمت اول   قسمت هفتم ،  -  دوممرحله
    :آيين دادرسي كيفري 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت پنجم   -مرحله اول 

  قسمت دوم ، قسمت چهارم   -  مرحله دوم 
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  سردفتري . 3              

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  116  197  337  650  680   حقوق مدني 

  125  99  126  350  340  حقوق تجارت

  67  211  236  514  620   ]عمومي ، اختصاصي[ وق جزا حق

  102  40  102  244  120  حقوق ثبت

  9  23  118  150  60  و احكام معارف اسالمي

  13  80  127  220  60  ادبيات فارسي

  9  40  101  150  60  زبان عربي
  

            

 441  ديگر صفحات ،  690  پرسشنامه   ، 1147 توضيح درس    = 2278   سردفتريجزوات آزمون   كل صفحات              

                 تومان  000/940/1         سردفتريجزوات آزمون  كل قيمت               

  

      

  نحوة دريافت جزوات آزمون سردفتري                
  

 ، بـه طريـق     آزمـون را بـه صـورت مجموعـه يـا بـه صـورت تكـدرس        ن ايـ مي تواننـد جـزوات  آزمون سردفتري  داوطلبان    :دريافت جزوات به صورت مجموعه يا تكدرس          

در دريافت پستي ، لزوماً جـزوات بايـد بـيش از يـك درس     . حضوري يا از طريق پيك براي تهران و حومه و يا از طريق پست در سراسر كشور دريافت نمايند            

  .باشد تا به صورت يك محموله پستي درآيد 

   تهران  :دريافت حضوري جزوات  

داوطلبان آزمون سردفتري ساكن در تهران و حومه كه به هر دليلي نتوانند مراجعه حضوري داشته باشند ، مي توانند جـزوات ايـن آزمـون را               :دريافت پيكي جزوات      

  . اعم از مجموعه يا تكدرس ، از طريق پيك دريافت نمايند 

مي توانند قيمت جزوه يا جزوات مـورد نظـر   شور كه مايل به دريافت جزوات از طريق پست هستند ،       داوطلبان آزمون سردفتري در سراسر ك       :دريافت پستي جزوات    

  به نام سيد تـراب محمـدي    بانك سپه ،   5892101021528514   :به شمار كـارت  مندرج در ذيل ، يا پيشتاز   اعم از  سفارشي ،خويش را با اضافه كردن هزينه پستي آن     

تمـاس گرفتـه ، آدرس دقيـق      ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :به شماره هـاي     دفتر هماهنگي دپارتمان حقوق و علوم سياسيواريز نمايند ، سپس با   

 اي نمايند ، پس از آن جـزوات بـه گونـه    پآ واتس09912808199 يا به شماره ] sms[پيامك  فوقيا به شماره همراه ، اعالم  پستي و كدپستي خويش را تلفني       

  . كه داوطلب يا متقاضي خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .هزار تومان مي باشد  پانزده   صفحه500 هزارتومان و  جزوات باالي ده  صفحه 500 زير جزوات  :هزينه پست سفارشي  جزوات به صورت تكدرس          تومان000/30     جزوات به صورت مجموعه هزينه پست سفارشي

  .  صفحه بيست هزار تومان مي باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالي    500 زير جزوات  :هزينه  پست پيشتاز جزوات به صورت تكدرس          تومان 000/50  جزوات به صورت مجموعه      ست پيشتاز هزينه پ

  
  
  

   نحوة مطالعة جزوات آزمون سردفتري
  

.  يـا تعـداد صـفحات نيـز نـشود      سقف مطالعههمچنين از قبل پيش فرض .  مشخصي از قبل فرض نكنيد و درنظر نگيريد  تايم اي مطالعه حتي االمكان بر    -كميت مطالعه   

وقتـي كـه   .  صـفحه مطالعـه داشـته باشـيد     100 ساعت مطالعه نماييد و نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هـر روز   5يعني نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هر روز           

ين پيش فرض هايي را ايجاد مي كنيم ، از يك طرف مي خواهيم به هرطريق ممكن به آن  برسيم و اين ممكن است خارج از قواعد توانايي باشد كه به تبـع،          چن

روزمـره كـه در   باعث پايين آمدن كيفيت مطالعه خواهد بود و از طرف ديگر، هرگونه تغيير در ساعت يا سقف مطالعه پيش فرض شده كـه بـه خـاطر اتفاقـات                       

 بـر ايـن اسـاس   . هاي امروز بسيار محتمل و عادي است ، حادث شود ، مي تواند اثرات بس منفي در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته يا آتي داشته باشد                  زندگي

آن زمـان و تـا    به عبارتي ، تـا  . ا سقف مطالعه نكنيم براي آنكه باالترين كيفيت را در مطالعه داشته باشيم ، بايد فراغ بال مطالعه نماييم و خود را مقيد به ساعت ي                    

و هرزمان احساس كرديد كه خسته هستيد، خميازه مي كشيد يـا خوابتـان مـي آيـد،           آن مقدار مطالعه نماييد كه انگيزه و عالقه هست و فراگيري مطلوب داريد              

    . 1موقتاً مطالعه را كنار بگذاريد
  

                                                           
 . كنيد گيريد ، مطالعات روزانه تان را افزايش ندهيد بلكه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بيشتر با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانايي ، اگر ديرتر مطلبي را ياد مي. 1

                   پرسشنامه                       ديگر  صفحات   توضيح درس               تعداد صفحات                        قيمت                   عنوان درس                                     
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حتي االمكان سعي شود ، در محيطي كامال ساكت و بـه دور از هرگونـه آلـودگي صـوتي و سروصـدا و      . را مناسب سازيد    مطالعه شرايط و محيط   ابتدا  -كيفيت مطالعه 

و نيـز  . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعي شـده اسـت آن را حـل كنيـد، سـپس وارد مطالعـه شـويد        همچنين . وارد مطالعه شويد  مشغله فكري  عاري از هرگونه  

خـواهيم از    مـي اي كـه  اين است كه مطالعه بايد آن قدر عميق و دقيـق باشـد ، بـه گونـه     انتقادي منظور از. ه صورت انتقادي و كاربردي مطالعه شود   االمكان ب  حتي

وارد حافظـه  ] اي نـه نكتـه  [ ، مفهـومي و بـه طـور كلـي     آن است كه موضوعات مورد مطالعـه   كاربردي موضوعات مورد مطالعه ايراد و عيب يابي كنيم و منظور از  

  . ، سپس براي خود يا ديگران توضيح داده شود شود
  

  :ترتيب مطالعة دروس آزمون سردفتري به شرح ذيل توصيه مي شود   - ترتيب مطالعه

  :به ترتيب ذيل .   يعني همة جزوات ، به طور همزمان و با هم در طول هفته مطالعه مي شوند .مطالعه همزمان جزوات     -حالت اول 

  ]  جزاي عمومي ، حقوق جزاي اختصاصي [  جزا حقوق حقوق مدني ، حقوق تجارت ،   : زها رو
   عربي معارف اسالمي و احكام،  ادبيات فارسي ، زبان،   حقوق ثبت  : شبها 

  :ذيل به ترتيب .   يعني ابتدا يك جزوه به طور كامل مطالعه مي شود و سپس جزوة ديگر .  مطالعة تكدرس جزوات -حالت دوم 

، مطالعه معارف اسـالمي و احكـام ، مـرور حقـوق      جزامرور حقوق مطالعه حقوق ثبت ، حقوق تجارت ،  مرور جزا ،مطالعة حقوق حقوق مدني ، ، مرور مطالعة حقوق تجارت مطالعة حقوقي مدني ،    

  يات فارسي ، مرور زبان عربي ثبت ، مطالعه ادبيات فارسي ، مرور معارف اسالمي و احكام ، مطالعه زبان عربي ، مرور ادب
  

به ترتيب از ابتدا تا انتها مطالعـه شـود،     ،جزوههر به ترتيب تقسيم بندي حتي االمكان اگر دچار ضيق وقت نيستيد ، ] جزوه [ براي مطالعة هر درس        -العهاولويت مط 

مرحلـة  .  مرحلة اول مطالعه براي قبولي پيش بيني شده است. مطالعه شود در غير اين صورت ، هر جزوه ، به ترتيب اولويت مطالب و در دو مرحله به شرح  ذيل                  

    . 1 براي به دست آوردن نمره و رتبة بهتر] با اضافه شدن به مرحلة اول [ دوم 

   :حقوق مدني 

   قسمت سوم ، قسمت پنجم ،  قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت ششم ، قسمت هفتم ،   -مرحلة اول 

  دهم ، قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت چهارمقسمت    -مرحلة دوم
   :حقوق تجارت 

  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت دوم ،  -مرحله اول 

   قسمت اول ، قسمت پنجم   -مرحله دوم 
   :]  عمومي ، اختصاصي [  حقوق جزا

   قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت پنجم ، قسمت ششم ،  -مرحله اول 

   قسمت دهم ، قسمت اول  ،  قسمت دوم  قسمت هفتم ،  -  دوملهمرح
  :حقوق ثبت  

      قسمت اول    -مرحلله اول 

   قسمت دوم  -مرحله دوم 

  :معارف اسالمي  

       قسمت اول  -مرحله اول 

   قسمت دوم  -مرحله دوم 

  : ادبيات فارسي  

       قسمت اول   -مرحله اول 
  قسمت دوم  -مرحله دوم

  :  عربي  ن زبا

          قسمت اول  -مرحله اول 
  قسمت سوم - مرحله دوم 
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  مشاوره حقوقي . 4             

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  116  197  337  650  680   حقوق مدني 

  75  118  259  452  340  آيين دادرسي مدني

  125  99  126  350  340  حقوق تجارت

  67  211  236  514  620   ]عمومي ، اختصاصي[ حقوق جزا 

  91  113  230  434  340  آيين دادرسي كيفري

  102  40  102  244  120  حقوق ثبت
  

 576  ديگر صفحات  ، 778   پرسشنامه   ، 1290   توضيح درس    = 2644  مشاوره حقوقي  جزوات آزمون كل صفحات               

          تومان  000/440/2         مشاوره حقوقيون جزوات آزم كل قيمت               

  

             

  نحوة دريافت جزوات آزمون مشاوره حقوقي                
  

  ، بـه طريـق    آزمون را به صورت مجموعه يـا بـه صـورت تكـدرس     اينمي توانند جزواتآزمون مشاوره حقوقي داوطلبان   :دريافت جزوات به صورت مجموعه يا تكدرس      

در دريافت پستي ، لزوماً جـزوات بايـد بـيش از يـك درس     . حضوري يا از طريق پيك براي تهران و حومه و يا از طريق پست در سراسر كشور دريافت نمايند            

  .باشد تا به صورت يك محموله پستي درآيد 

  تهران   :دريافت حضوري جزوات  

اكن در تهران و حومه كه به هر دليلي نتوانند مراجعـه حـضوري داشـته باشـند ، مـي تواننـد جـزوات ايـن                 داوطلبان آزمون مشاوره حقوقي س      :دريافت پيكي جزوات      

  . آزمون را  اعم از مجموعه يا تكدرس ، از طريق پيك دريافت نمايند 

مي توانند قيمت جزوه يا جزوات مورد ند ، داوطلبان آزمون مشاوره حقوقي در سراسر كشور كه مايل به دريافت جزوات از طريق پست هست           :دريافت پستي جزوات    

  به نام سـيد تـراب محمـدي     بانك سپه ،   5892101021528514   :سفارشي يا پيشتاز مندرج در ذيل ، به شمار كارت  اعم از   ،نظر خويش را با اضافه كردن هزينه پستي آن   

تمـاس گرفتـه ، آدرس دقيـق      ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :ه شماره هـاي  ب  واريز نمايند ، سپس با دفتر هماهنگي دپارتمان حقوق و علوم سياسي   

نمايند ، پس از آن جزوات بـه گونـه اي     پآ واتس09912808199يا به شماره  ] sms[پيامك  فوقيا به شماره همراه   ،  اعالم  پستي و كدپستي خويش را تلفني       

  . ه پست خواهد شد كه داوطلب يا متقاضي خواسته است بالفاصل
  . هزار تومان مي باشد پانزده  صفحه 500 هزارتومان و  جزوات باالي ده  صفحه 500 زير جزوات  :هزينه پست سفارشي  جزوات به صورت تكدرس          تومان000/30     جزوات به صورت مجموعه هزينه پست سفارشي

  .  صفحه بيست هزار تومان مي باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالي    500 زير جزوات  :هزينه  پست پيشتاز جزوات به صورت تكدرس          تومان 000/50  جزوات به صورت مجموعه      هزينه پست پيشتاز 

  

  نحوة مطالعة جزوات آزمون مشاوره حقوقي
  

.  يـا تعـداد صـفحات نيـز نـشود      سقف مطالعههمچنين از قبل پيش فرض . درنظر نگيريد  مشخصي از قبل فرض نكنيد و  تايم حتي االمكان براي مطالعه     -كميت مطالعه   

وقتـي كـه   .  صـفحه مطالعـه داشـته باشـيد     100 ساعت مطالعه نماييد و نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هـر روز   5يعني نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هر روز           

 طرف مي خواهيم به هرطريق ممكن به آن  برسيم و اين ممكن است خارج از قواعد توانايي باشد كه به تبـع،  چنين پيش فرض هايي را ايجاد مي كنيم ، از يك        

باعث پايين آمدن كيفيت مطالعه خواهد بود و از طرف ديگر، هرگونه تغيير در ساعت يا سقف مطالعه پيش فرض شده كـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره كـه در                         

 بـر ايـن اسـاس   .  و عادي است ، حادث شود ، مي تواند اثرات بس منفي در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته يا آتي داشته باشد              هاي امروز بسيار محتمل    زندگي

زمـان و تـا   آن  به عبارتي ، تـا  . براي آنكه باالترين كيفيت را در مطالعه داشته باشيم ، بايد فراغ بال مطالعه نماييم و خود را مقيد به ساعت يا سقف مطالعه نكنيم                     

و هرزمان احساس كرديد كه خسته هستيد، خميازه مي كشيد يـا خوابتـان مـي آيـد،           آن مقدار مطالعه نماييد كه انگيزه و عالقه هست و فراگيري مطلوب داريد              

    . 1موقتاً مطالعه را كنار بگذاريد
  

 شود ، در محيطي كامال ساكت و بـه دور از هرگونـه آلـودگي صـوتي و سروصـدا و      حتي االمكان سعي. را مناسب سازيد   شرايط و محيط مطالعه    ابتدا  -كيفيت مطالعه 

و نيـز  . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعي شـده اسـت آن را حـل كنيـد، سـپس وارد مطالعـه شـويد        همچنين . وارد مطالعه شويد  مشغله فكري  عاري از هرگونه  

                                                           
 . ز مدت بيشتر كنيد گيريد ، مطالعات روزانه تان را افزايش ندهيد بلكه طول مدت مطالعاتتان را در درابا توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانايي ، اگر ديرتر مطلبي را ياد مي. 1

   توضيح درس                   پرسشنامه                      ديگر صفحات                تعداد صفحات                        قيمت                   عنوان درس                                     
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خـواهيم از    مـي اي كـه  اين است كه مطالعه بايد آن قدر عميق و دقيـق باشـد ، بـه گونـه     انتقادي ظور ازمن. االمكان به صورت انتقادي و كاربردي مطالعه شود     حتي

وارد حافظـه  ] اي نـه نكتـه  [ ، مفهـومي و بـه طـور كلـي     آن است كه موضوعات مورد مطالعـه   كاربردي موضوعات مورد مطالعه ايراد و عيب يابي كنيم و منظور از  

  .  توضيح داده شود ، سپس براي خود يا ديگرانشود

  

  :ترتيب مطالعة دروس آزمون مشاوره حقوقي به شرح ذيل توصيه مي شود   - ترتيب مطالعه

  :به ترتيب ذيل .   يعني همة جزوات ، به طور همزمان و با هم در طول هفته مطالعه مي شوند .مطالعه همزمان جزوات     -حالت اول 

    ، حقوق تجارتحقوق مدني ، آيين دادرسي مدني  :روزها 
      حقوق ثبتكيفري ، كمي هم  دادرسي ، آيين ] جزاي عمومي ، حقوق جزاي اختصاصي [  جزا حقوق  :شبها 

  :به ترتيب ذيل .   يعني ابتدا يك جزوه به طور كامل مطالعه مي شود و سپس جزوة ديگر .  مطالعة تكدرس جزوات -حالت دوم 

دادرسي كيفـري ،   حقوق تجارت ، مطالعة آيين  ، مرور جزادرسي مدني ، مرور حقوق مدني ، مطالعة حقوق تجارت ، مرور آيين دادرسي مدني ، مطالعة حقوق          مطالعة حقوقي مدني ، مطالعة آيين دا      

  ، مرور حقوق ثبتمرور آيين دادرسي كيفري،  مطالعة حقوق ثبت ، جزامرور حقوق 

  

به ترتيب از ابتدا تا انتها مطالعـه شـود،     ،جزوههر به ترتيب تقسيم بندي حتي االمكان اگر دچار ضيق وقت نيستيد ، ] جزوه [ براي مطالعة هر درس        -العهاولويت مط 

مرحلـة  .  مرحلة اول مطالعه براي قبولي پيش بيني شده است.در غير اين صورت ، هر جزوه ، به ترتيب اولويت مطالب و در دو مرحله به شرح  ذيل مطالعه شود                   

    . 1 براي به دست آوردن نمره و رتبة بهتر]  اضافه شدن به مرحلة اول با[ دوم 

   :حقوق مدني 

   قسمت سوم ، قسمت پنجم ،  قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت ششم ، قسمت هفتم ،   -مرحلة اول 

  قسمت دهم ، قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت چهارم   -مرحلة دوم
    :آيين دادرسي مدني 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت چهارم   -مرحله اول 

   قسمت پنجم ، قسمت دوم   -مرحلة دوم
   :حقوق تجارت 

  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت دوم ،  -مرحله اول 

   قسمت اول ، قسمت پنجم   -مرحله دوم 
   :]  عمومي ، اختصاصي [  حقوق جزا

   قسمت هشتم ، قسمت نهم   ،قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت پنجم ، قسمت ششم  -مرحله اول 

   قسمت دهم ، قسمت اول  ،  قسمت دوم  قسمت هفتم ،  -  دوممرحله
    :آيين دادرسي كيفري 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت پنجم   -مرحله اول 

  قسمت دوم ، قسمت چهارم   -  مرحله دوم 
  :حقوق ثبت  

      قسمت اول    -مرحلله اول 

   قسمت دوم  -مرحله دوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . البته نوعيت طرح سؤال و سطح پاسخگويي به سؤاالت ديگر داوطلبان نيز مي تواند مؤثر در مقام باشد . 1
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      قضاوت-وكالت   . 5                 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  116  197  337  650  680   حقوق مدني 

  75  118  259  452  340  آيين دادرسي مدني

  125  99  126  350  340  حقوق تجارت

  67  211  236  514  620   ]عمومي ، اختصاصي[ حقوق جزا 

  91  113  230  434  340  آيين دادرسي كيفري

  33  82  129  244  120  ] اصول فقه[   اصول  استنباط 
  

 507  ديگر صفحات  ، 820  پرسشنامه   ،  1317توضيح درس    = 2644   قضاوت-وكالت  جزوات آزمون  كل صفحات               

            تومان  440/2/ 000         قضاوت -وكالت  جزوات آزمون  كل قيمت               

  

           

    قضاوت-هاي  وكالت  نحوة دريافت جزوات آزمون                
  

 ، بـه   آزمون را به صورت مجموعه يا به صـورت تكـدرس   اينمي توانند جزوات  قضاوت - وكالت  هايآزمونداوطلبان    :دريافت جزوات به صورت مجموعه يا تكدرس          

در دريافت پستي ، لزوماً جـزوات بايـد بـيش از يـك     . يا از طريق پست در سراسر كشور دريافت نمايند حضوري يا از طريق پيك براي تهران و حومه و           طريق  

  .درس باشد تا به صورت يك محموله پستي درآيد 

  تهران   :دريافت حضوري جزوات  

توانند مراجعه حضوري داشته باشند ، مـي تواننـد جـزوات      قضاوت ساكن در تهران و حومه كه به هر دليلي ن-داوطلبان آزمون هاي وكالت      :دريافت پيكي جزوات      

  . اين آزمون را  اعم از مجموعه يا تكدرس ، از طريق پيك دريافت نمايند 

مـي تواننـد قيمـت جـزوه يـا        قضاوت در سراسر كشور كه مايل به دريافت جزوات از طريق پـست هـستند ،              -داوطلبان آزمون هاي وكالت       :دريافت پستي جزوات    

      بانـك سـپه   5892101021528514   :به شمار كـارت  مندرج در ذيل ، يا پيشتاز   اعم از  سفارشي ،وات مورد نظر خويش را با اضافه كردن هزينه پستي آن جز

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـاي      واريز نمايند ، سپس با دفتر هماهنگي دپارتمـان حقـوق و علـوم سياسـي            سيد تراب محمدي   به نام 

نمايند ، پـس    پآ واتس09912808199يا به شماره  ] sms[پيامك  فوقيا به شماره همراه   ،  اعالم  ، آدرس دقيق پستي و كدپستي خويش را تلفني          تماس گرفته 

  . از آن جزوات به گونه اي كه داوطلب يا متقاضي خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  . هزار تومان مي باشد پانزده  صفحه 500 هزارتومان و  جزوات باالي ده  صفحه 500 زير جزوات  :هزينه پست سفارشي  جزوات به صورت تكدرس          تومان000/30     جزوات به صورت مجموعه رشيهزينه پست سفا

  .  صفحه بيست هزار تومان مي باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالي    500 زير جزوات  :تاز جزوات به صورت تكدرس هزينه  پست پيش         تومان 000/50  جزوات به صورت مجموعه      هزينه پست پيشتاز 

  

    قضاوت-  نحوة مطالعة جزوات آزمون هاي وكالت
  

.  يـا تعـداد صـفحات نيـز نـشود      سقف مطالعه قبل پيش فرض همچنين از.  مشخصي از قبل فرض نكنيد و درنظر نگيريد  تايم حتي االمكان براي مطالعه     -كميت مطالعه   

وقتـي كـه   .  صـفحه مطالعـه داشـته باشـيد     100 ساعت مطالعه نماييد و نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هـر روز   5يعني نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هر روز           

 ممكن به آن  برسيم و اين ممكن است خارج از قواعد توانايي باشد كه به تبـع،  چنين پيش فرض هايي را ايجاد مي كنيم ، از يك طرف مي خواهيم به هرطريق        

باعث پايين آمدن كيفيت مطالعه خواهد بود و از طرف ديگر، هرگونه تغيير در ساعت يا سقف مطالعه پيش فرض شده كـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره كـه در                         

 بـر ايـن اسـاس   .  مي تواند اثرات بس منفي در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته يا آتي داشته باشد       هاي امروز بسيار محتمل و عادي است ، حادث شود ،           زندگي

آن زمـان و تـا    به عبارتي ، تـا  . براي آنكه باالترين كيفيت را در مطالعه داشته باشيم ، بايد فراغ بال مطالعه نماييم و خود را مقيد به ساعت يا سقف مطالعه نكنيم                     

و هرزمان احساس كرديد كه خسته هستيد، خميازه مي كشيد يـا خوابتـان مـي آيـد،           ه نماييد كه انگيزه و عالقه هست و فراگيري مطلوب داريد            آن مقدار مطالع  

    . 1موقتاً مطالعه را كنار بگذاريد
  

حتي االمكان سعي شود ، در محيطي كامال ساكت و بـه دور از هرگونـه آلـودگي صـوتي و سروصـدا و      . را مناسب سازيد   شرايط و محيط مطالعه    ابتدا  -كيفيت مطالعه 

و نيـز  . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعي شـده اسـت آن را حـل كنيـد، سـپس وارد مطالعـه شـويد        همچنين . وارد مطالعه شويد  مشغله فكري  عاري از هرگونه  

                                                           
 . ان را در دراز مدت بيشتر كنيد گيريد ، مطالعات روزانه تان را افزايش ندهيد بلكه طول مدت مطالعاتتبا توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانايي ، اگر ديرتر مطلبي را ياد مي. 1

   توضيح درس                    پرسشنامه                    ديگر صفحات               تعداد صفحات                        قيمت                    عنوان درس                                    
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خـواهيم از    مـي اي كـه  اين است كه مطالعه بايد آن قدر عميق و دقيـق باشـد ، بـه گونـه     انتقادي منظور از. نتقادي و كاربردي مطالعه شود االمكان به صورت ا    حتي

افظـه  وارد ح] اي نـه نكتـه  [ ، مفهـومي و بـه طـور كلـي     آن است كه موضوعات مورد مطالعـه   كاربردي موضوعات مورد مطالعه ايراد و عيب يابي كنيم و منظور از  

  . ، سپس براي خود يا ديگران توضيح داده شود شود

  

  : قضاوت به شرح ذيل توصيه مي شود -ترتيب مطالعة دروس آزمون هاي وكالت  - ترتيب مطالعه

  :به ترتيب ذيل .   يعني همة جزوات ، به طور همزمان و با هم در طول هفته مطالعه مي شوند .مطالعه همزمان جزوات     -حالت اول 

    حقوق مدني ، آيين دادرسي مدني ، حقوق تجارت :وزها ر
    ]  فقه  اصول [ كيفري ، كمي هم اصول استنباط دادرسي ، آيين]  جزاي عمومي ، حقوق جزاي اختصاصي [  جزا حقوق  :شبها 

  :به ترتيب ذيل . ر   يعني ابتدا يك جزوه به طور كامل مطالعه مي شود و سپس جزوة ديگ.  مطالعة تكدرس جزوات -حالت دوم 

دادرسي كيفـري ،   حقوق تجارت ، مطالعة آيين  ، مرور جزامطالعة حقوقي مدني ، مطالعة آيين دادرسي مدني ، مرور حقوق مدني ، مطالعة حقوق تجارت ، مرور آيين دادرسي مدني ، مطالعة حقوق                 

 ]اصول فقه [  ، مرور اصول استنباط ي كيفريمرور آيين دادرس، ] اصول فقه [ مطالعة اصول استنباط  ، جزامرور حقوق 
  

به ترتيب از ابتدا تا انتها مطالعـه شـود،     ،جزوههر به ترتيب تقسيم بندي حتي االمكان اگر دچار ضيق وقت نيستيد ، ] جزوه [ براي مطالعة هر درس        -العهاولويت مط 

مرحلـة  .  مرحلة اول مطالعه براي قبولي پيش بيني شده است.ه به شرح  ذيل مطالعه شود    در غير اين صورت ، هر جزوه ، به ترتيب اولويت مطالب و در دو مرحل               

    . 1 براي به دست آوردن نمره و رتبة بهتر] با اضافه شدن به مرحلة اول [ دوم 

   :حقوق مدني 

   قسمت سوم ، قسمت پنجم ،  قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت ششم ، قسمت هفتم ،   -مرحلة اول 

  قسمت دهم ، قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت چهارم   - دوممرحلة
    :آيين دادرسي مدني 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت چهارم   -مرحله اول 

   قسمت پنجم ، قسمت دوم   -مرحلة دوم
   :حقوق تجارت 

  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت دوم ،  -مرحله اول 

   قسمت اول ، قسمت پنجم   -مرحله دوم 
   :]  عمومي ، اختصاصي [  ق جزاحقو

   قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت پنجم ، قسمت ششم ،  -مرحله اول 

   قسمت دهم ، قسمت اول  ،  قسمت دوم  قسمت هفتم ،  -  دوممرحله
    :آيين دادرسي كيفري 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت پنجم   -مرحله اول 

  قسمت دوم ، قسمت چهارم   -  مرحله دوم 
   :    ]اصول فقه [  استنباط اصول

  قسمت پنجم   -مرحله اول 

  قسمت چهارم ، قسمت سوم ، قسمت دوم ، قسمت اول   -مرحله دوم 
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    سردفتري -وكالت  . 6               
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  116  197  337  650  680   حقوق مدني 

  75  118  259  452  340  نيآيين دادرسي مد

  125  99  126  350  340  حقوق تجارت

  67  211  236  514  620   ]عمومي ، اختصاصي[  حقوق جزا

  91  113  230  434  340  آيين دادرسي كيفري

  33  82  129  244  120  ]اصول فقه[ اصول استنباط  

  102  40  102  244  120  حقوق ثبت

  9  23  118  150  60  و احكاممعارف اسالمي  

  13  80  127  220  60  بيات فارسياد

  9  40  101  150  60  زبان عربي
  

 640   ديگر صفحات  ، 1003  پرسشنامه   ، 1765توضيح درس    =  3408    سردفتري-وكالت جزوات آزمون  كل صفحات               

       تومان 000/740/2          سردفتري-وكالت جزوات آزمون  كل قيمت               

  

  

    سردفتري-نحوة دريافت جزوات آزمون هاي  وكالت                 
  

 ،  بـه   آزمون را به صورت مجموعه يا به صورت تكدرس اينمي توانند جزوات سردفتري  -آزمون هاي وكالت    داوطلبان    :دريافت جزوات به صورت مجموعه يا تكدرس          

در دريافت پستي ، لزوماً جـزوات بايـد بـيش از يـك     . از طريق پست در سراسر كشور دريافت نمايند حضوري يا از طريق پيك براي تهران و حومه و يا           طريق  

  .درس باشد تا به صورت يك محموله پستي درآيد 

  تهران   :دريافت حضوري جزوات  

انند مراجعه حضوري داشته باشند ، مي تواننـد جـزوات    سردفتري ساكن در تهران و حومه كه به هر دليلي نتو-داوطلبان آزمون هاي وكالت       :دريافت پيكي جزوات      

  . اين آزمون را  اعم از مجموعه يا تكدرس ، از طريق پيك دريافت نمايند 

مـي تواننـد قيمـت جـزوه يـا       سردفتري در سراسر كشور كه مايل به دريافت جزوات از طريق پست هـستند ،              -داوطلبان آزمون هاي وكالت       :دريافت پستي جزوات    

بانـك سـپه ،       5892101021528514: بـه شـمار كـارت    مندرج در ذيـل ،    يا پيشتاز     اعم از  سفارشي     ، ات مورد نظر خويش را با اضافه كردن هزينه پستي آن          جزو

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـاي      واريز نمايند ، سپس با دفتر همـاهنگي دپارتمـان حقـوق و علـوم سياسـي           سيد تراب محمدي   نام به

نمايند ، پـس    پآ واتس09912808199يا به شماره  ] sms[پيامك  فوقيا به شماره همراه   ،  اعالم  ، آدرس دقيق پستي و كدپستي خويش را تلفني          تماس گرفته 

  . از آن جزوات به گونه اي كه داوطلب يا متقاضي خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  . هزار تومان مي باشد پانزده  صفحه 500 هزارتومان و  جزوات باالي ده  صفحه 500 زير جزوات  :هزينه پست سفارشي  جزوات به صورت تكدرس          تومان000/40     جزوات به صورت مجموعه هزينه پست سفارشي

  .  صفحه بيست هزار تومان مي باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالي    500 زير جزوات  :زوات به صورت تكدرس هزينه  پست پيشتاز ج       تومان 000/60  جزوات به صورت مجموعه      هزينه پست پيشتاز 

  

     سردفتري -نحوة مطالعة جزوات آزمون هاي وكالت 
  

.  يـا تعـداد صـفحات نيـز نـشود      سقف مطالعهبل پيش فرض همچنين از ق.  مشخصي از قبل فرض نكنيد و درنظر نگيريد  تايم حتي االمكان براي مطالعه     -كميت مطالعه   
وقتـي كـه   .  صـفحه مطالعـه داشـته باشـيد     100 ساعت مطالعه نماييد و نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هـر روز   5يعني نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هر روز           

مكن به آن  برسيم و اين ممكن است خارج از قواعد توانايي باشد كه به تبـع،  چنين پيش فرض هايي را ايجاد مي كنيم ، از يك طرف مي خواهيم به هرطريق م        
باعث پايين آمدن كيفيت مطالعه خواهد بود و از طرف ديگر، هرگونه تغيير در ساعت يا سقف مطالعه پيش فرض شده كـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره كـه در                         

 بـر ايـن اسـاس   . ي تواند اثرات بس منفي در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته يا آتي داشته باشد      هاي امروز بسيار محتمل و عادي است ، حادث شود ، م            زندگي
آن زمـان و تـا    به عبارتي ، تـا  . براي آنكه باالترين كيفيت را در مطالعه داشته باشيم ، بايد فراغ بال مطالعه نماييم و خود را مقيد به ساعت يا سقف مطالعه نكنيم                     

و هرزمان احساس كرديد كه خسته هستيد، خميازه مي كشيد يـا خوابتـان مـي آيـد،           نماييد كه انگيزه و عالقه هست و فراگيري مطلوب داريد           آن مقدار مطالعه    
    . 1موقتاً مطالعه را كنار بگذاريد

                                                           
 . مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بيشتر كنيد گيريد ، مطالعات روزانه تان را افزايش ندهيد بلكه طول با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانايي ، اگر ديرتر مطلبي را ياد مي. 1

   توضيح درس                     پرسشنامه                   ديگر صفحات                   تعداد صفحات                        قيمت                         عنوان درس                               
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و بـه دور از هرگونـه آلـودگي صـوتي و سروصـدا و      حتي االمكان سعي شود ، در محيطي كامال ساكت . را مناسب سازيد   شرايط و محيط مطالعه    ابتدا  -كيفيت مطالعه 

و نيـز  . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعي شـده اسـت آن را حـل كنيـد، سـپس وارد مطالعـه شـويد        همچنين . وارد مطالعه شويد  مشغله فكري  عاري از هرگونه  

خـواهيم از    مـي اي كـه  طالعه بايد آن قدر عميق و دقيـق باشـد ، بـه گونـه    اين است كه م انتقادي منظور از. االمكان به صورت انتقادي و كاربردي مطالعه شود     حتي

وارد حافظـه  ] اي نـه نكتـه  [ ، مفهـومي و بـه طـور كلـي     آن است كه موضوعات مورد مطالعـه   كاربردي موضوعات مورد مطالعه ايراد و عيب يابي كنيم و منظور از  

  . ، سپس براي خود يا ديگران توضيح داده شود شود

  

  : سردفتري به شرح ذيل توصيه مي شود -ترتيب مطالعة دروس آزمون هاي وكالت   - طالعهترتيب م

  :به ترتيب ذيل .   يعني همة جزوات ، به طور همزمان و با هم در طول هفته مطالعه مي شوند .مطالعه همزمان جزوات     -حالت اول 

  حقوق مدني ، آيين دادرسي مدني ، حقوق تجارت   :روزها 
   ، آيين دادرسي كيفري ]  جزاي عمومي ، حقوق جزاي اختصاصي [  جزا حقوق  :شبها 

    ، حقوق ثبت ، معارف اسالمي و احكام ، ادبيات فارسي ، زبان عربي] اصول فقه [  استنباط اصول :نار در سها كمي هم ك
  :به ترتيب ذيل . ود و سپس جزوة ديگر   يعني ابتدا يك جزوه به طور كامل مطالعه مي ش.  مطالعة تكدرس جزوات -حالت دوم 

دادرسي كيفـري ،   حقوق تجارت ، مطالعة آيين ،  مرور جزامطالعة حقوقي مدني ، مطالعة آيين دادرسي مدني ، مرور حقوق مدني ، مطالعة حقوق تجارت ، مرور آيين دادرسي مدني ، مطالعة حقوق                 

 مطالعه معـارف اسـالمي و احكـام ، مـرور حقـوق ثبـت ، مطالعـه         ]فقه  اصول[   مرور اصول استنباط،مرور آيين دادرسي كيفري ،  مطالعه حقوق ثبت ،  ]اصول فقه [ مطالعة اصول استنباط     ،   جزامرور حقوق   

  ادبيات فارسي ، مرور حقوق معارف اسالمي و احكام ، مطالعه زبان عربي ، مرور ادبيات فارسي ،  مرور زبان عربي
  

به ترتيب از ابتدا تا انتها مطالعـه شـود،     ،جزوههر به ترتيب تقسيم بندي حتي االمكان اگر دچار ضيق وقت نيستيد ، ] جزوه [ ي مطالعة هر درس     برا   -العهاولويت مط 

مرحلـة  . ي شده است مرحلة اول مطالعه براي قبولي پيش بين.در غير اين صورت ، هر جزوه ، به ترتيب اولويت مطالب و در دو مرحله به شرح  ذيل مطالعه شود                   

    . 1 براي به دست آوردن نمره و رتبة بهتر] با اضافه شدن به مرحلة اول [ دوم 

   :حقوق مدني 

   قسمت سوم ، قسمت پنجم ،  قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت ششم ، قسمت هفتم ،   -مرحلة اول 

  قسمت دهم ، قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت چهارم   -مرحلة دوم
    :ي مدني آيين دادرس

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت چهارم   -مرحله اول 

   قسمت پنجم ، قسمت دوم   -مرحلة دوم
   :حقوق تجارت 

  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت دوم ،  -مرحله اول 

   قسمت اول ، قسمت پنجم   -مرحله دوم 
   :]  عمومي ، اختصاصي [  حقوق جزا

   قسمت هشتم ، قسمت نهم  رم ، قسمت پنجم ، قسمت ششم ،قسمت سوم ، قسمت چها  -مرحله اول 

   قسمت دهم ، قسمت اول  ،  قسمت دوم  قسمت هفتم ،  -  دوممرحله
    :آيين دادرسي كيفري 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت پنجم   -مرحله اول 

  قسمت دوم ، قسمت چهارم   -  مرحله دوم 
   :    ]اصول فقه [  استنباط اصول

  قسمت پنجم   -ول مرحله ا

  قسمت چهارم ، قسمت سوم ، قسمت دوم ، قسمت اول   -مرحله دوم 
  :حقوق ثبت  

      قسمت اول    -مرحلله اول 

   قسمت دوم  -مرحله دوم 

  :معارف اسالمي  

       قسمت اول  -مرحله اول 

   قسمت دوم  -مرحله دوم 

  : ادبيات فارسي  

       قسمت اول   -مرحله اول 
  قسمت دوم  -دوممرحله 
  :  عربي  زبان 

          قسمت اول  -مرحله اول 
  قسمت سوم - مرحله دوم 
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      سردفتري -  قضاوت.  7                 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  116  197  337  650  680   حقوق مدني 

  75  118  259  452  340  آيين دادرسي مدني

  125  99  126  350  340  حقوق تجارت

  67  211  236  514  620   ]عمومي ، اختصاصي[ حقوق جزا 

  91  113  230  434  340  آيين دادرسي كيفري

  102  40  102  244  120  حقوق ثبت

  9  23  118  150  60  و احكاممعارف اسالمي  

  13  80  127  220  60  ادبيات فارسي

  9  40  101  150  60  زبان عربي
  

 474  ديگر صفحات  ، 921  پرسشنامه   ، 1636توضيح درس    = 2730    سردفتري- قضاوت جزوات آزمون  كل صفحات               

                  تومان 000/620/2        سردفتري   - قضاوت جزوات آزمون  كل قيمت               

  
     

    سردفتري-نحوة دريافت جزوات آزمون هاي  قضاوت                
  

 ،  به  آزمون را به صورت مجموعه يا به صورت تكدرس اينمي توانند جزوات سردفتري   -آزمون هاي قضاوت    داوطلبان    :درس    دريافت جزوات به صورت مجموعه يا تك      

در دريافت پستي ، لزوماً جـزوات بايـد بـيش از يـك     . طريق حضوري يا از طريق پيك براي تهران و حومه و يا از طريق پست در سراسر كشور دريافت نمايند            

  .ا به صورت يك محموله پستي درآيد درس باشد ت

  تهران   :دريافت حضوري جزوات  

 سردفتري ساكن در تهران و حومه كه به هر دليلي نتوانند مراجعه حضوري داشته باشند ، مي توانند جـزوات   -داوطلبان آزمون هاي قضاوت       :دريافت پيكي جزوات      

  . ك دريافت نمايند اين آزمون را  اعم از مجموعه يا تكدرس ، از طريق پي

مـي تواننـد قيمـت جـزوه يـا       سردفتري در سراسر كشور كه مايل به دريافت جزوات از طريق پست هـستند ،  -داوطلبان آزمون هاي قضاوت   :دريافت پستي جزوات  

 بانـك سـپه ،      5892101021528514:  كـارت  بـه شـمار  مندرج در ذيـل ،  يا پيشتاز   اعم از  سفارشي    ، جزوات مورد نظر خويش را با اضافه كردن هزينه پستي آن          

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـاي      واريز نمايند ، سپس با دفتر همـاهنگي دپارتمـان حقـوق و علـوم سياسـي           سيد تراب محمدي   نام به

نماينـد ، پـس     پآ واتس09912808199يا به شماره  ] sms[پيامك فوقه يا به شماره همرا، اعالم  ، آدرس دقيق پستي و كدپستي خويش را تلفني          تماس گرفته 

  . از آن جزوات به گونه اي كه داوطلب يا متقاضي خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  . هزار تومان مي باشد پانزده  صفحه 500 هزارتومان و  جزوات باالي ده  صفحه 500 زير جزوات  :هزينه پست سفارشي  جزوات به صورت تكدرس          تومان000/40     جزوات به صورت مجموعه هزينه پست سفارشي

  .مان مي باشد   صفحه بيست هزار تو500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالي    500 زير جزوات  :هزينه  پست پيشتاز جزوات به صورت تكدرس        تومان 000/60  جزوات به صورت مجموعه      هزينه پست پيشتاز 

  

    سردفتري-نحوة مطالعة جزوات آزمون هاي قضاوت 
  

.  يـا تعـداد صـفحات نيـز نـشود      سقف مطالعههمچنين از قبل پيش فرض .  مشخصي از قبل فرض نكنيد و درنظر نگيريد  تايم حتي االمكان براي مطالعه     -كميت مطالعه   

وقتـي كـه   .  صـفحه مطالعـه داشـته باشـيد     100لعه نماييد و نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هـر روز   ساعت مطا 5يعني نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هر روز           

چنين پيش فرض هايي را ايجاد مي كنيم ، از يك طرف مي خواهيم به هرطريق ممكن به آن  برسيم و اين ممكن است خارج از قواعد توانايي باشد كه به تبـع،          

واهد بود و از طرف ديگر، هرگونه تغيير در ساعت يا سقف مطالعه پيش فرض شده كـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره كـه در                    باعث پايين آمدن كيفيت مطالعه خ     

 بـر ايـن اسـاس   . هاي امروز بسيار محتمل و عادي است ، حادث شود ، مي تواند اثرات بس منفي در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته يا آتي داشته باشد                  زندگي

آن زمـان و تـا    به عبارتي ، تـا  . ترين كيفيت را در مطالعه داشته باشيم ، بايد فراغ بال مطالعه نماييم و خود را مقيد به ساعت يا سقف مطالعه نكنيم                  براي آنكه باال  

د يـا خوابتـان مـي آيـد،     و هرزمان احساس كرديد كه خسته هستيد، خميازه مي كشي      آن مقدار مطالعه نماييد كه انگيزه و عالقه هست و فراگيري مطلوب داريد              

    . 1موقتاً مطالعه را كنار بگذاريد

                                                           
 . يد بلكه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بيشتر كنيد گيريد ، مطالعات روزانه تان را افزايش ندهبا توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانايي ، اگر ديرتر مطلبي را ياد مي. 1

   توضيح درس                    پرسشنامه                    ديگر صفحات               تعداد صفحات                        قيمت        عنوان درس                                                
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حتي االمكان سعي شود ، در محيطي كامال ساكت و بـه دور از هرگونـه آلـودگي صـوتي و سروصـدا و      . را مناسب سازيد   شرايط و محيط مطالعه    ابتدا  -كيفيت مطالعه 

و نيـز  . نتان مشغول و مشوش موضوعي شـده اسـت آن را حـل كنيـد، سـپس وارد مطالعـه شـويد        اگر ذههمچنين . وارد مطالعه شويد  مشغله فكري  عاري از هرگونه  

خـواهيم از    مـي اي كـه  اين است كه مطالعه بايد آن قدر عميق و دقيـق باشـد ، بـه گونـه     انتقادي منظور از. االمكان به صورت انتقادي و كاربردي مطالعه شود     حتي

وارد حافظـه  ] اي نـه نكتـه  [ ، مفهـومي و بـه طـور كلـي     آن است كه موضوعات مورد مطالعـه   كاربردي ي كنيم و منظور ازموضوعات مورد مطالعه ايراد و عيب ياب  

  . ، سپس براي خود يا ديگران توضيح داده شود شود
  

  : سردفتري به شرح ذيل توصيه مي شود -ترتيب مطالعة دروس آزمون هاي قضاوت   - رتيب مطالعهت

  :به ترتيب ذيل .   يعني همة جزوات ، به طور همزمان و با هم در طول هفته مطالعه مي شوند . همزمان جزوات مطالعه    -حالت اول 

    حقوق مدني ، آيين دادرسي مدني ، حقوق تجارت  :روزها 
      ، آيين دادرسي كيفري]  جزاي عمومي ، حقوق جزاي اختصاصي [  جزا حقوق   :شبها 

   ثبت ، معارف اسالمي و احكام ، ادبيات فارسي ، زبان عربي   حقوق  :كنار درسها كمي هم 
  :به ترتيب ذيل .   يعني ابتدا يك جزوه به طور كامل مطالعه مي شود و سپس جزوة ديگر .  مطالعة تكدرس جزوات -حالت دوم 

دادرسي كيفـري ،     مرور حقوق تجارت ،  مطالعة آيينجزا ،ر آيين دادرسي مدني ، مطالعة حقوق مطالعة حقوقي مدني ، مطالعة آيين دادرسي مدني ، مرور حقوق مدني ، مطالعة حقوق تجارت ، مرو  

 ، مطالعه حقوق ثبت  ، مرور آيين دادرسي كيفري ،  ، مطالعه معـارف اسـالمي و احكـام ، مـرور حقـوق ثبـت ، مطالعـه ادبيـات فارسـي ، مـرور حقـوق معـارف اسـالمي و احكـام ،                    جزامرور حقوق   

 عربي ، مرور ادبيات فارسي ،  مرور زبان عربي  زبان مطالعه
  

به ترتيب از ابتدا تا انتها مطالعـه شـود،     ،جزوههر به ترتيب تقسيم بندي حتي االمكان اگر دچار ضيق وقت نيستيد ، ] جزوه [ براي مطالعة هر درس        -العهاولويت مط 

مرحلـة  .  مرحلة اول مطالعه براي قبولي پيش بيني شده است.ر دو مرحله به شرح  ذيل مطالعه شود      در غير اين صورت ، هر جزوه ، به ترتيب اولويت مطالب و د             

    . 1 براي به دست آوردن نمره و رتبة بهتر] با اضافه شدن به مرحلة اول [ دوم 

   :حقوق مدني 

   م قسمت سوم ، قسمت پنج،  قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت ششم ، قسمت هفتم ،   -مرحلة اول 

  قسمت دهم ، قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت چهارم   -مرحلة دوم
    :آيين دادرسي مدني 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت چهارم   -مرحله اول 

   قسمت پنجم ، قسمت دوم   -مرحلة دوم
   :حقوق تجارت 

  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت دوم ،  -مرحله اول 

   اول  قسمت، قسمت پنجم   -مرحله دوم 
   :]  عمومي ، اختصاصي [  حقوق جزا

   قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت پنجم ، قسمت ششم ،  -مرحله اول 

   قسمت دهم ، قسمت اول  ،  قسمت دوم  قسمت هفتم ،  -  دوممرحله
    :آيين دادرسي كيفري 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت پنجم   -مرحله اول 

  قسمت دوم ، قسمت چهارم   -ه دوم   مرحل
  :حقوق ثبت  

      قسمت اول    -مرحلله اول 

   قسمت دوم  -مرحله دوم 

  :معارف اسالمي  

       قسمت اول  -مرحله اول 

   قسمت دوم  -مرحله دوم 

  : ادبيات فارسي  

       قسمت اول   -مرحله اول 
  قسمت دوم  -مرحله دوم

  :  عربي  زبان 

          قسمت اول  -مرحله اول 
  قسمت سوم - مرحله دوم 
  

  

  

  

  

                                                           
  . البته نوعيت طرح سؤال و سطح پاسخگويي به سؤاالت ديگر داوطلبان نيز مي تواند مؤثر در مقام باشد . 1
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      سردفتري -قضاوت     -وكالت  . 8                 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  116  197  337  650  680   حقوق مدني 

  75  118  259  452  340  آيين دادرسي مدني

  125  99  126  350  340  حقوق تجارت

  67  211  236  514  620   ]عمومي ، اختصاصي[ حقوق جزا 

  91  113  230  434  340  آيين دادرسي كيفري

  33  82  129  244  120   ] اصول فقه[ اصول  استنباط 

  102  40  102  244  120  حقوق ثبت

  9  23  118  150  60  و احكاممعارف اسالمي  

  13  80  127  220  60  ادبيات فارسي

  9  40  101  150  60  زبان عربي
  

 640  ديگر صفحات  ، 1003  پرسشنامه   ، 1765توضيح درس    =  3408    سردفتري-  قضاوت-وكالت  جزوات آزمون  كل صفحات               

           تومان 000/740/2          سردفتري- قضاوت -وكالت  جزوات آزمون  كل قيمت               

  
            

  سردفتري   -  قضاوت -نحوة دريافت جزوات آزمون هاي وكالت                
  

 آزمون را به صـورت مجموعـه يـا بـه صـورت       اينمي توانند جزوات سردفتري - قضاوت -آزمون هاي وكالت  داوطلبان    :دريافت جزوات به صورت مجموعه يا تكدرس          

افت پـستي ، لزومـاً جـزوات بايـد     در دري.  ، به طريق حضوري يا از طريق پيك براي تهران و حومه و يا از طريق پست در سراسر كشور دريافت نمايند   تكدرس

  .بيش از يك درس باشد تا به صورت يك محموله پستي درآيد 

  تهران   :دريافت حضوري جزوات  

  سردفتري ساكن در تهـران و حومـه كـه بـه هـر دليلـي نتواننـد مراجعـه حـضوري داشـته باشـند ،            - قضاوت  -داوطلبان آزمون هاي وكالت       :دريافت پيكي جزوات      

  . ند جزوات اين آزمون را  اعم از مجموعه يا تكدرس ، از طريق پيك دريافت نمايند توان مي

مـي تواننـد قيمـت     سردفتري در سراسر كشور كه مايل به دريافت جزوات از طريق پست هـستند ،  - قضاوت -داوطلبان آزمون هاي وكالت   :دريافت پستي جزوات    

   بانك سـپه    5892101021528514: سفارشي يا پيشتاز مندرج در ذيل ، به شمار كارت  اعم از       ، دن هزينه پستي آن   جزوه يا جزوات مورد نظر خويش را با اضافه كر         

  ∗ 66912180 ∗  66910642  ∗ 09123787199 ∗  :بـه شـماره هـاي      واريز نمايند ، سپس با دفتر هماهنگي دپارتمـان حقـوق و علـوم سياسـي      به نام سيد تراب محمدي    

نماينـد ،    پآ واتـس 09912808199  يـا بـه شـماره    ] sms[پيامك  فوقيا به شماره همراه     ،  اعالم  ه ، آدرس دقيق پستي و كدپستي خويش را تلفني           تماس گرفت 

  . پس از آن جزوات به گونه اي كه داوطلب يا متقاضي خواسته است بالفاصله پست خواهد شد 
  .هزار تومان مي باشد  پانزده   صفحه500 هزارتومان و  جزوات باالي ده  صفحه 500 زير جزوات  :هزينه پست سفارشي  جزوات به صورت تكدرس          تومان000/40     جزوات به صورت مجموعه هزينه پست سفارشي

  .  صفحه بيست هزار تومان مي باشد 500صفحه پانزده هزار تومان و  جزوات باالي    500ر  زيجزوات  :هزينه  پست پيشتاز جزوات به صورت تكدرس        تومان 000/60  جزوات به صورت مجموعه      هزينه پست پيشتاز 

  

    سردفتري-  قضاوت -نحوة مطالعة جزوات آزمون هاي وكالت 
  

. ا تعـداد صـفحات نيـز نـشود      يـ سقف مطالعههمچنين از قبل پيش فرض .  مشخصي از قبل فرض نكنيد و درنظر نگيريد  تايم حتي االمكان براي مطالعه     -كميت مطالعه   
وقتـي كـه   .  صـفحه مطالعـه داشـته باشـيد     100 ساعت مطالعه نماييد و نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هـر روز   5يعني نه از قبل مشخص نماييد كه مثال هر روز           

ممكن است خارج از قواعد توانايي باشد كه به تبـع،  چنين پيش فرض هايي را ايجاد مي كنيم ، از يك طرف مي خواهيم به هرطريق ممكن به آن  برسيم و اين         
باعث پايين آمدن كيفيت مطالعه خواهد بود و از طرف ديگر، هرگونه تغيير در ساعت يا سقف مطالعه پيش فرض شده كـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره كـه در                         

 بـر ايـن اسـاس   . ر مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته يا آتي داشته باشد هاي امروز بسيار محتمل و عادي است ، حادث شود ، مي تواند اثرات بس منفي د                 زندگي
آن زمـان و تـا    به عبارتي ، تـا  . براي آنكه باالترين كيفيت را در مطالعه داشته باشيم ، بايد فراغ بال مطالعه نماييم و خود را مقيد به ساعت يا سقف مطالعه نكنيم                     

و هرزمان احساس كرديد كه خسته هستيد، خميازه مي كشيد يـا خوابتـان مـي آيـد،           ه هست و فراگيري مطلوب داريد       آن مقدار مطالعه نماييد كه انگيزه و عالق       
    . 1موقتاً مطالعه را كنار بگذاريد

  

                                                           
 . ا افزايش ندهيد بلكه طول مدت مطالعاتتان را در دراز مدت بيشتر كنيد گيريد ، مطالعات روزانه تان ربا توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانايي ، اگر ديرتر مطلبي را ياد مي. 1

   توضيح درس                    پرسشنامه                    ديگر صفحات               تعداد صفحات                        قيمت                   عنوان درس                                     
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دگي صـوتي و سروصـدا و   حتي االمكان سعي شود ، در محيطي كامال ساكت و بـه دور از هرگونـه آلـو   . را مناسب سازيد   شرايط و محيط مطالعه    ابتدا  -كيفيت مطالعه 

و نيـز  . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعي شـده اسـت آن را حـل كنيـد، سـپس وارد مطالعـه شـويد        همچنين . وارد مطالعه شويد  مشغله فكري  عاري از هرگونه  

خـواهيم از    مـي اي كـه   و دقيـق باشـد ، بـه گونـه    اين است كه مطالعه بايد آن قدر عميق انتقادي منظور از. االمكان به صورت انتقادي و كاربردي مطالعه شود     حتي

وارد حافظـه  ] اي نـه نكتـه  [ ، مفهـومي و بـه طـور كلـي     آن است كه موضوعات مورد مطالعـه   كاربردي موضوعات مورد مطالعه ايراد و عيب يابي كنيم و منظور از  

  . ، سپس براي خود يا ديگران توضيح داده شود شود
  

  : سردفتري به شرح ذيل توصيه مي شود - قضاوت -دروس آزمون هاي وكالت ترتيب مطالعة   - ترتيب مطالعه

  :به ترتيب ذيل .   يعني همة جزوات ، به طور همزمان و با هم در طول هفته مطالعه مي شوند .مطالعه همزمان جزوات     -حالت اول 

    حقوق مدني ، آيين دادرسي مدني ، حقوق تجارت :روزها 

    ، آيين دادرسي كيفري]  جزاي عمومي ، حقوق جزاي اختصاصي [  جزا حقوق  :شبها 

  ، حقوق ثبت ، معارف اسالمي و احكام ، ادبيات فارسي ، زبان عربي  ] اصول فقه [  استنباط اصول  :كنار درسها كمي هم 
  :به ترتيب ذيل . ديگر   يعني ابتدا يك جزوه به طور كامل مطالعه مي شود و سپس جزوة .  مطالعة تكدرس جزوات -حالت دوم 

دادرسي كيفـري ،   حقوق تجارت ، مطالعة آيين  مرور جزا ،مطالعة حقوقي مدني ، مطالعة آيين دادرسي مدني ، مرور حقوق مدني ، مطالعة حقوق تجارت ، مرور آيين دادرسي مدني ، مطالعة حقوق                 

مطالعـه معـارف اسـالمي و احكـام ، مـرور حقـوق ثبـت ،          ]فقـه   اصـول [  مـرور اصـول اسـتنباط   ،  ثبـت درسي كيفـري ،  مطالعـه حقـوق    مرور آيين دا،  ]اصول فقـه  [ مطالعة اصول استنباط   جزا ، مرور حقوق   

 ادبيات فارسي ، مرور حقوق معارف اسالمي و احكام ، مطالعه زبان عربي ، مرور ادبيات فارسي ،  مرور زبان عربي  مطالعه
  

به ترتيب از ابتدا تا انتها مطالعـه شـود،     ،جزوههر به ترتيب تقسيم بندي حتي االمكان اگر دچار ضيق وقت نيستيد ، ] جزوه [ س  براي مطالعة هر در      -العهاولويت مط 

لـة  مرح.  مرحلة اول مطالعه براي قبولي پيش بيني شده است.در غير اين صورت ، هر جزوه ، به ترتيب اولويت مطالب و در دو مرحله به شرح  ذيل مطالعه شود                   

    . 1 براي به دست آوردن نمره و رتبة بهتر] با اضافه شدن به مرحلة اول [ دوم 

   :حقوق مدني 

   قسمت سوم ، قسمت پنجم ،  قسمت هشتم ، قسمت نهم  قسمت ششم ، قسمت هفتم ،   -مرحلة اول 

  قسمت دهم ، قسمت اول ، قسمت دوم ، قسمت چهارم   -مرحلة دوم
    :آيين دادرسي مدني 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت چهارم   -له اول مرح

   قسمت پنجم ، قسمت دوم   -مرحلة دوم
   :حقوق تجارت 

  قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت دوم ،  -مرحله اول 

   قسمت اول ، قسمت پنجم   -مرحله دوم 
   :]  عمومي ، اختصاصي [  حقوق جزا

   قسمت هشتم ، قسمت نهم   ، قسمت ششم ،قسمت سوم ، قسمت چهارم ، قسمت پنجم  -مرحله اول 

   قسمت دهم ، قسمت اول  ،  قسمت دوم  قسمت هفتم ،  -  دوممرحله
    :آيين دادرسي كيفري 

  قسمت اول ، قسمت سوم ، قسمت پنجم   -مرحله اول 

  قسمت دوم ، قسمت چهارم   -  مرحله دوم 
   :    ]اصول فقه [  استنباط اصول

  م قسمت پنج  -مرحله اول 

  قسمت چهارم ، قسمت سوم ، قسمت دوم ، قسمت اول   -مرحله دوم 
  :حقوق ثبت  

      قسمت اول    -مرحلله اول 

   قسمت دوم  -مرحله دوم 

  :معارف اسالمي  

       قسمت اول  -مرحله اول 

   قسمت دوم  -مرحله دوم 

  : ادبيات فارسي  

       قسمت اول   -مرحله اول 
  قسمت دوم  -مرحله دوم

  :  عربي  زبان 

          قسمت اول  -مرحله اول 
  قسمت سوم - مرحله دوم 

  

                                                           
  . البته نوعيت طرح سؤال و سطح پاسخگويي به سؤاالت ديگر داوطلبان نيز مي تواند مؤثر در مقام باشد . 1


