آزمون مرحله 1
حقوق مدنی :هبدُ  1تب  181ق.م  059 +تب  1911ق.م –
لبًَى تطىیالت حج ٍ هَلَفبت – لبًَى توله آپبرتوبى –
لبًَى پیص فرٍش سبختوبى 80

آزمون مرحله 3
حقوق مدنی :دٍرُ آزهَى 1 ٍ 1
آئین دادرسی مدنی :دٍرُ آزهَى 1 ٍ 1

آئین دادرسی مدنی :هبدُ  1تب  74ق.آ.د.م  -لبًَى اغالح

حقوق تجارت :دٍرُ آزهَى 1 ٍ 1

ضَرای حل اختالف  -07لبًَى هؼبفیت بٌیبد ٍ وویتِ اهذاد

حقوق جسا :هبدُ  115تب  115ق.م.ا  +تبػرُ  1هبدُ 115

از ّسیٌِ دادرسی
حقوق تجارت :هبدُ  1تب  115 -10تب  545 - 711تب
 599ق.ت -لبًَى راجغ بِ دالالى هػَة  -1114لبًَى
ثبت اختراػبت ٍ  ...هػَة 85
حقوق جسا :هبدُ  1تب  55ق.م.ا - .تبػرُ  1هبدُ  115ق.م.ا.
آئین دادرسی کیفری :هبدُ  1تب  541 -51تب 591 ٍ 581
تب  511لبًَى حمَق ضْرًٍذی  -81لبًَى حوبیت لضبیی
از بسیج 41

ق.م.ا
آئین دادرسی کیفری :هبدُ  111تب  115آ.د.ن  517 +تب
 514آ.د.ن 118 + .تب  159 ٍ 117تب  111ق.م.ا.
اصول فقه :هفَْم ٍ هٌطَق

زًذگی ًه یکبار بلکه هر رٍز صبح
شرٍع هی شَد(.جَل اٍستیي)

اصول فقهٍ :ضغ الفبظ

آزمون مرحله 2
حقوق مدنی :هبدُ  181تب 151
آئین دادرسی مدنی :هبدُ  78تب  -81لبًَى دیَاى ػذالت
اداری هػَة  1109اجرایی 01
حقوق تجارت :هبدُ  1تب  195الیحِ لبًًَی -لبًَى ببزار
-87لبًَى ًحَُ اًتطبر اٍراق هطبروت 45
حقوق جسا :هبدُ  55تب  117ق.م.ا 591 -.تب  517آ.د.ن.
 +لبًَى حوبیت از وَدوبى -آییي ًبهِ وویسیَى ػفَ ٍ
تخفیف هجبزات
آئین دادرسی کیفری :هبدُ  57تب 111
اصول فقه :اٍاهر ٍ ًَاّی

آزمون مرحله 4
حقوق مدنی :هبدُ  151تب  114ق.م  +هَاد 751 ٍ 751
ٍ  701تب  514ق.م.ا - .بیوِ اجببری ضخع ثبلث -لبًَى
هسئَلیت هذًی 1110
آئین دادرسی مدنی :هبدُ  87تب  – 194لبًَى ًظبرت بر
رفتبر لضبت 1109
حقوق تجارت :هبدُ  194تب  108الیحِ لبًًَی -لبًَى
استفبدُ از خذهبت تخػػی ٍ حرفِ ای حسببذاراى ریػالح
بِ ػٌَاى حسببذار رسوی  ٍ 41اجرایی 40
حقوق جسا :دٍرُ آزهَى ّبی 1 ٍ 1 ٍ 1
آئین دادرسی کیفری :دٍرُ آزهَى ّبی 1 ٍ 1 ٍ 1
اصول فقه :دٍرُ آزهَى ّبی 1 ٍ 1 ٍ 1

آزمون مرحله7

آزمون مرحله5
حقوق مدنی :هبدُ  118تب  755ق.م – هَاد  17 ٍ 11لبًَى

حقوق مدنی :هبدُ  541تب  581ق.م

ثبت

آئین دادرسی مدنی :هبدُ  107تب  1154 + 107تب 1115

آئین دادرسی مدنی :هبدُ  198تب  119 + 154تب 115

از ق.م( .ادلِ اثببت)

حقوق تجارت :هبدُ  100تب  199الیحِ لبًًَی -اغالحیِ

حقوق تجارت :هبدُ  111تب  190ق.ت( -برات ٍ سفتِ)

هبدُ  171لبًَى تجبرت هػَة 1105

حقوق جسا :دٍرُ آزهَى 5 ٍ 5

حقوق جسا :هبدُ  180تب  774ق.م.ا517 ٍ 511 + .

آئین دادرسی کیفری :دٍرُ آزهَى 5 ٍ 5

تؼسیرات
آئین دادرسی کیفری :هبدُ  114تب + 510 ٍ 518 + 151

اصول فقه :دٍرُ آزهَى 5 ٍ 5

 ٍ 509لبًَى هطبَػبت 1157

آزمون مرحله 8

اصول فقه :ػبم ٍ خبظ

برای رسیذى به هذف های بسرگ،
بایذ تعذاد زیادی قذم های کَچک
را جایگسیي تعذاد کوی قذم های
بسرگ کٌین.

آزمون مرحله6

حقوق مدنی :دٍرُ آزهَى 4 ٍ 5 ٍ 5
آئین دادرسی مدنی :دٍرُ آزهَى 4 ٍ 5 ٍ 5
حقوق تجارت :دٍرُ آزهَى 4 ٍ 5 ٍ 5
حقوق جسا :هبدُ  7 ٍ 1تطذیذ هجبزات هرتىبیي ارتطبء،
اختالس ٍ والّبرداری  471 +تؼسیرات  +ق هجبزات
اضخبغی وِ برای بردى ّبی غیرتببًی هی وٌٌذ  + 1194ق

حقوق مدنی :هبدُ  755تب  549ق.م  +لبًَى ٍ 51 ٍ 55

راجغ بِ اًتمبل هبل غیر  + 1198ق هجبزات اضخبغی وِ

 45هَجر ٍ هستأجر

هبل غیر را بِ ػَؼ هبل خَد هؼرفی هی وٌٌذ  +ق هجبزات

آئین دادرسی مدنی :هبدُ  158تب  + 101لبًَى افراز ٍ
فرٍش اهالن هطبع  - 1154لبًَى اجرای احىبم هذًی
1155
حقوق تجارت :هبدُ 19ق.ت  07 +تب  111ق.ت  +لبًَى
راجغ بِ ثبت ضروت ّب  1119بب اغالحبت بؼذی
حقوق جسا :هبدُ  778تب  418ق.م.ا  +هبدُ  515تؼسیرات
آئین دادرسی کیفری :هبدُ  151تب  581 + 114تب + 505

تببًی در هؼبهالت دٍلتی  1178هَاد  195تب 115 ٍ 190
ٍ  114ق ثبت  547 +تؼسیرات  +ق هببرزُ بب پَلطَیی  +ق
اغالح لبًَى هببرزُ بب هَاد هخذر  ٍ 45اغالحبت 80
آئین دادرسی کیفری :هبدُ  115تب  798 + 795تب + 714
 515تب 511
اصول فقه :ادلِ استٌببط احىبم (لرآى سٌت اجوبع ػمل) +
سبیر ادلِ (لیبس)

 504تب  718 + 591تب  + 715آییي ًبهِ دادسرا ٍ دادگبُ

برای خَدتاى رٍیا بسازیذ ٍگرًه دیگراى

ّبی ٍیژُ رٍحبًیت بب اغالحبت بؼذی  +ضَرای حل

استخذاهتاى خَاهٌذ کرد تا رٍیای آى ها را

اختالف 07

بسازیذ.

اصول فقه :هطلك ٍ همیذ  +هجول ٍ هبیي

آزمون مرحله9
حقوق مدنی :هبدُ  587تب  894ق.م – 17 ٍ 17 ٍ 11
هىرر از لبًَى ثبت
آئین دادرسی مدنی :هبدُ  105تب  110 + 190تب 155
حقوق تجارت :هبدُ  119تب  117ق.ت -لبًَى غذٍر چه
 -1181لبًَى غذٍر چه تضویي ضذُ 1114

آزمون مرحله 11
حقوق مدنی :دٍرُ آزهَى ّب 19 ٍ 0
آئین دادرسی مدنی :دٍرُ آزهَى ّب 19 ٍ 0
حقوق تجارت :دٍرُ آزهَى ّب 19 ٍ 0
حقوق جسا :هبدُ  558تب  541تؼسیرات  545-تب 487
تؼسیرات  545 +تب  487تؼسیرات – 114تب  155ق.م.ا– .

حقوق جسا :هبدُ  154تب  148ق.م.ا( .سرلت حذی) +

 140تب  188ق.م.ا – .لبًَى هببرزُ بب لبچبق اًسبى + 1181

 551تب  554تؼسیرات (سرلت تؼسیری)  479 +تؼسیرات

لبًَى حوبیت از آهراى بِ هؼرٍف ٍ ًبّیبت از هٌىر

(سرلت رایبًِ ای)  1 +تب  11ق ظ چ  +هبدُ  1لبًَى
تطذیذ
آئین دادرسی کیفری :هبدُ  715 + 794 ٍ 795تب + 781
 517تب 518

آئین دادرسی کیفری :هبدُ  570تب  508لبًَى ًظبرت بر
رفتبر لضبت
اصول فقه :اغَل ػولیِ (استػحبة) -تؼبرؼ ادلِ

اصول فقه :سبیر ادلِ (استحسبى  +استػالح  +سذ ررایغ +

آزمون مرحله 12

ػرف)  +اهبرت

آزمون مرحله 11

حقوق مدنی :هبدُ  1917تب  + 1154لبًَى حوبیت از

حقوق مدنی :هبدُ  898تب  145 + 070تب  100اهَر حسبی

خبًَادُ

آئین دادرسی مدنی :هبدُ  155تب  + 771لبًَى حوبیت از

آئین دادرسی مدنی :هبدُ  771تب  + 510لبًَى ًحَُ اجرای

خبًَادُ 01

هحىَهیت ّبی هبلی 07

حقوق تجارت :هبدُ  711تب  -745لبًَى ادارُ تػفیِ اهَر

حقوق تجارت :هبدُ  785تب  + 545لبًَى ادارُ تػفیِ اهَر

ٍرضىستگی 1118

ٍرضىستگی 1118

حقوق جسا :هبدُ  708تب  584تؼسیرات  504 +تب 559

حقوق جسا :دٍرُ آزهَى ّبی 11 ٍ 19 ٍ 0

تؼسیرات  +لبًَى حوبیت خبًَادُ (لسوت جراین ٍ هجبزات
ّب)
آئین دادرسی کیفری :هبدُ  787تب  550 + 558تب + 555
 510تب  578هحىَهیت ّبی هبلی 1107
اصول فقه :اغَل ػولیِ (اغل برائت –اغل تخییر -اغل
احتیبط)

آئین دادرسی کیفری :دٍرُ آزهَى ّبی 11 ٍ 19 ٍ 0
اصول فقه :دٍرُ آزهَى ّبی 11 ٍ 19 ٍ 0

آزمون جامع مرحله اول
آزمون جامع مرحله دوم

