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آزمون شماره 1

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

تاریخ برگزاری آزمون 1400/3 /21:
مواد  1تا  10و مواد 956تا1056و مواد 1207تا 1257
آثار و اجرای قوانین  ،تابعیت  ،اسنادسجل احوال  ،اقامتگاه  ،غایب مفقود االثر ،قرابت
قانون خاص :امور حسبی
مواد 1تا30
کلیات  ،صالحیت دادگاهها  ،اختالف در صالحیت و ترتیب حل اختالف آن
قانون خاص :قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،قانون شورای حل اختالف
مواد  1تا  20قانون تجارت  ،مواد  335تا  412قانون تجارت

تجارت

مواد  576تا  600قانون تجارت
تجــار و معامــات تجــاری ،دفاتــر تجــاری و دفتــر ثبــت تجــاری ،داللــی ،حــق العمــل کاری ،قــرارداد حمــل و نقــل ،قائــم
مقــام تجــاری و ضمانــت

اصول فقه

وضع الفاظ
مباحــث اقســاط وضــع  ،اســتعمال حقیقــی و مجــازی  ،اقســاط حقیقــت اصــول لفظیــه  ،تــرادف واشــتراک  ،صحیــح
واعــم  ،مشــتق

حقوق جزا

مواد  1تا 96
قلمــرو اجــرای قوانیــن در زمــان و مــکان ،مجازاتهــای اصلــی و تکمیلــی و تبعــی ،نظــام نیمــه آزادی و آزادی مشــروط،
مجــازات جایگزیــن حبــس ،مجــازات و اقدامــات تامینــی و تربیتــی اطفــال و نوجوانــان
قانون خاص :تبصره  2ماده 115
قانون خاص :قانون تشدید مجازات اسید پاشی وحمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398

آیین دادرسی کیفری

مواد  1تا  63و مواد  570تا 613
کلیات و اصول حاکم  ،دعوای عمومی و خصوصی  ،دادسرا و صالحیت آن  ،ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
قانون خاص :قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
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آزمون شماره2

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

تجارت

تاریخ برگزاری آزمون 1400/3 /28:
مواد  11تا 182
در بیــان انــواع امــوال  ،مالکیــت  ،حــق انتفــاع ،وقــف حــق ارتفــاق  ،احــکام و آثارامــاک نســبت بــه امــاک مجــاور
حریــم امــاک  ،اســباب تملــک ،احیــای اراضــی مــوات و مباحــه
قانون خاص :قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان
مواد  30تا 48
وکالت در دعاوی
قانون خاص :قانون وکالت  ، 1315الیحه استقالل کانون وکال دادگستری  ،قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
ماد  94تا  195و مرور تجارت یک (آزمون اول)
مباحث شرکتهای با مسئولیت محدود  ،تضامنی  ،مختلط سهامی  ،مختلط غیر سهامی  ،نسبی  ،تعاونی
قانون خاص :قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی

اصول فقه

مرور الفاظ (آزمون اول) و اوامر و انواع واجب با تاکید بر مثالهای قانونی

حقوق جزا

مواد  96تا  122و مرور مواد  1تا 55
مباحث سقوط مجازات  ،عفو ـ نسخ قانون  ،مرور زمان ،توبه مجرم  ،اعمال قاعده دراء

آیین دادرسی کیفری

مواد  64تا 167
 614تا 624
مباحــث :وظایــف و اختیــارات دادســتان و اختیــارات بازپــرس و ظابطــان نظامــی و تکالیــف آنــان کارشناســی  ،احضــار
قــرار بازداشــت موقــت ،مــرور زمــان و مــرور آزمــون  1مــواد مهــم
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آزمون شماره3

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

تجارت

تاریخ برگزاری آزمون 1400/4 /4:
مواد  183تا  231و مرور مواد  1تا 92
مباحث اقساط عقود و معامالت  ،شرایط اساسی برای صحت معامالت  ،اثر معامالت

مواد  48تا  83و مرور مواد  1تا 48
مباحث :دادرسی نخستین  ،دادخواست  ،بهای خواسته ،ابالغ
قانون خاص :مرور قوانین خاص آزمون 2
مواد  1تا  71الیحه اصالحی از مواد قانون تجارت
مباحث تعریف و تشکیل شرکت سهامی  ،سهام  ،تبدیل سهام ،اوراق قرضه
قانون خاص :قانون بازار بورس اوراق بهادار

اصول فقه

مبحث نواهی و مبحث منطوق

حقوق جزا

مواد  122تا 216
مباحــث شــروع بــه جــرم ،شــرکت در جــرم  ،معاونــت در جــرم  ،سردســتگی گــروه مجرمانــه ،تعــدد جــرم ،تکــرار جــرم
شــرایط و موانــع مســئولیت کیفــری
مواد  518تا  522تهیه و ترویج سکه قلب

آیین دادرسی کیفری

مواد  168تا 216
مباحــث معاینــه محــل  ،تحقیــق محلــی  ،بازرســی و کارشناســی  ،احضــار و جلــب و تحقیــق از متهــم  ،تحقیــق و احضــار
از شــهود و مطلعــان
مواد  318تا  334ادله اثبات و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب
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آزمون شماره4

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

تجارت

اصول فقه

حقوق جزا

آیین دادرسی کیفری

تاریخ برگزاری آزمون 1400/4 /11:
مواد  300تا 337
مباحث :موجبات ضمان قهری
قوانیــن خــاص :مــواد  492تــا  537قانــون مجــازات اســامی (موجبــات ضمــان) و قانــون بیمــه اجبــاری خســارات وارد شــده
بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلیــه مصــوب  1395ـ قانــون بیمــه مســئولیت مدنــی مصــوب 1339
مواد  84تا  129و مواد  310تا 325
مبحث ایرادات و موانع رسیدگی ،توقف دادرسی  ،استرداد دعوا و دادخواست  ،مبحث تامین خواسته و دستور موقت
قانون خاص  :مرور قانون شورا و دیوان عدالت اداری
مواد  71تا  156الیحه اصالحی قانون تجارت
مباحث :هیئت مدیره ـ بازرسان ـ تغییرات در سرمایه شرکت

عام و خاص ،اقساط عام ،انواع مخصص ،تخصیص اکثر ،اجمال مخصص ،دوران امر بین تخصیص و نسخ

مواد  216تا  288به جز سرقت حدی
مباحــث :مــواد عمومــی ،زنــا ،لــواط ،تفخیــذ ،مســاحقه ،قــوادی ،قــذف ،ســبی نبــی ،مصــرف مســکر ،محاربــه  ،بغــی و
افســاد فــی االرض
تعزیرات :مواد  523تا  542مباحث جعل و تزویر
قانون مواد  217تا 261
مرور  570تا 624
مباحث :قرار تامین کیفری و نظارت قضایی
مواد  618تا  619مبحث بازداشت موقت
ماده  690قرار تامین اشخاص حقوقی
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آزمون شماره 5

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

تجارت

تاریخ برگزاری آزمون 1400/4 /18:
مواد  337تا 465
مباحــث  :بیــع و احــکام بیــع ،طرفیــن معاملــه  ،مبیــع ،آثــار بیــع ،ملکیــت مبیــع و ثمــن  ،تســلیم  ،ضمــان درک ،تادیــه
ثمــن خیــارات ،بیــع شــرط ،معاوضــه
قانون خاص :پیش فروش ساختمان ها
مواد  130تا 194
مباحــث :ورود شــخص ثالــث  ،جلــب ثالــث  ،دعــوای متقابــل ،اخــذ تامیــن از اتبــاع دولــت هــای خارجــی ،تامیــن دلیــل
و اظهــار نامــه دعــوای تصــرف عدوانــی ،ممانعــت از حــق و مزاحمــت ،ســازش و در خواســت آن
مواد  156تا  300الیحه اصالحی قانون تجارت
قانون خاص :ماده واحده اصالحی ماده  241قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت
احکام مرتبط از قانون اجرای سایست های کلی اصل  44قانون اساسی

اصول فقه

مطلق و مقید  ،مجمل و مبین

حقوق جزا

مواد  289تا 447
مبحث قصاص
قانون خاص :قانون پول شویی و قانون جرم سیاسی

آیین دادرسی کیفری

مواد  262تا 317
مباحــث :اقدامــات بازپــرس و دادســتان پــس از ختــم تحقیقــات  ،تحقیقــات مقدماتــی جرایــم اطفــال و نوجوانــان ،
وظایــف و اختیــارات دادســتان کل کشــور  ،دادگاه هــای کیفــری
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آزمون شماره 6

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

تجارت

تاریخ برگزاری آزمون 1400/4 /25:
مواد  466تا 517
مواد  518تا 606
مبحث اجاره  ،مزارعه  ،مساقات ،مضاربه  ،جعاله  ،شرکت
قانون خاص :قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال های  1356تا 1376
مواد  194تا 309
رســیدگی بــه دالیــل  ،اســناد ،اقــرار  ،رســدگی بــه صحــت و اصالــت ســند  ،گواهــی  ،معاینــه محــل و تحقیــق محلــی ،
رجــوع بــه کارشــناس ،ســوگند ،نیابــت قضایــی ،صــدور و انشــای رای  ،ابــاغ رای  ،حکــم حضــوری و غیابــی  ،واخواهــی
قانون خاص :مواد  1257تا  1335قانون مدنی (ادله اثبات)
مرور مواد  94تا  194و مرور شرکت های سهامی و مطالعه  194تا 222
مباحــث :شــرکت بــا مســئولیت محــدود و شــرکت تضامنــی  ،شــرکت مختلط غیرســهامی  ،شــرکت مختلط ســهامی ،شــرکت
نســبی ،مقــررات راجــع بــه ثبــت شــرکت هــا و نشــر شــرکت نامــه هــا ،تصفیــه امــور شــرکت هــا  ،مقــررات مختلفه
قانون خاص :مرور قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی و قانون راجع به ثبت شرکتها

اصول فقه

ادله استنباط احکام قرآن  ،سنت  ،اجماع و عقل  ،قیاس و انواع آن

حقوق جزا

مواد  448تا 729
مبحث دیات

آیین دادرسی کیفری

مواد  335تا  407مواد  408تا 483
مباحــث :رای غیابــی و واخواهــی ،رســیدگی در دادگاه اطفــال و نوجوانــان  ،ترتیــب رســیدگی ،احالــه ،رد دادرس ،اعتــراض
بــه آرا ،واخواهی
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آزمون شماره 7

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

تجارت

اصول فقه

حقوق جزا

آیین دادرسی کیفری

تاریخ برگزاری آزمون 1400/5 /1:
مواد  607تا 683
مباحث :ودیعه  ،عاریه ،قرض ،قمار و گروبندی ،وکالت

 330تا 441

تجدید نظرخواهی  ،فرجام خواهی ،اعتراض ثالث ،اعاده دادرسی
قانون خاص :مرور اجرای احکام با تاکید بر مواد مهم

مواد  223تا 306
برات و اوصاف اسناد تجاری

سایر ادله (استحصان  ،استصالح و سد ذرایع عرف و امارات) و مرور الفاظ و عام و خاص
مرور تعزیرات مواد  498تا 542
مواد  543تا  588تعزیرات
مباحــث :محــو یــا شکســتن مهــر و پلمــپ و ســرقت نوشــته هــا از اماکــن دولتــی  ،فــرار محبوســین قانونــی و اخفــای
مقصریــن ،غصــب عناویــن و مشــاغل ،تخریــب امــوال تاریخــی و فرهنگــی ،تقصیــرات مقامــات و ماموریــن دولتــی
مرور  88تا  122جزای عمومی
آیین دادرسی کیفری
مواد  625تا  699و مواد  483تا 570
مباحث :وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ترتیب رسیدگی و صدور و ابالغ رای
تجدید نظر و اعاده دادرسی
اجرای احکام و زندان ها و بازداشتگاه های نظامی
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آزمون شماره 8

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

تجارت

تاریخ برگزاری آزمون 1400/5 /8:
مواد  683تا 955
مباحث :ضمان ،حواله ،کفالت ،صلح ،رهن ،هبه،شفعه ،وصیت،ارث
قانون خاص :زمین شهری
مواد  442تا 529
مباحث :مواعد ،داوری هزینه دادرسی و اعسار ،مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
قانون خاص :قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،قانون آیین دادرسی کار

مواد  307تا  334قانون صدور چک و اصالحی آن در سال 1397

اصول فقه

اصول علمیه (اصل برائت ،اصل تخییر ،اصل احتیاط و اصل استصحاب)

حقوق جزا

مواد  588تا  651مواد  651تا  667سرقت مستوجب تعزیر
مواد  267تا  278سرقت حدی
مباحــث :ارتشــا و ریــا و کالهبــرداری ،امتنــاع از انجــام وظایــف قانونــی ،تمــرد نســبت بــه ماموریــن دولــت ،جرایــم ضــد
عفــت و اخــاق عمومــی
جرایم بر ضد حقوق تکالف خانوادگی ،قسم  ،شهادت دروغ و افشای سر
قانون خاص :تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختالس و کالهبرداری مصوب 1367

آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری
مرورو مواد از  1تا  122و مرور مواد  216تا  261و مرور مواد  317تا  335و مرور مواد  570تا 624
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آزمون شماره 9

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

تجارت

اصول فقه

حقوق جزا

آیین دادرسی کیفری

تاریخ برگزاری آزمون 1400/5 /15:
مواد  1034تا ( 1206خانواده)
و مرور کل قوانین خاص و مطالعه قانون حمایت از خانواده
کلیــه قوانیــن خــاص اعالمــی اســکودا :قانــون تشــکیل دادگاههــای عمومــی و انقالبريــا ،دیــوان اعدالــت اداری  ،شــورای
حــل اختــاف ،اجــرای احــکام مدنــی  ،نحــوه ی اجــرای محکومیــت هــای مالــی ،قانــون وکالــت  ،1315الیحــه اســتقالل
کانــون وکال  ،قانــون کیفیــت اخــذ پروانــه وکالــت
مواد  412تا 575
مباحث :ورشکستگی ،اعالن و آثار آن  ،اقدام به مهروموم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
مدیــر تصفیــه  ،وظایــف مدیــر تصفیــه ،رفــع توقیــف و صــورت دارایــی ،فــروش امــوال و وصــول مطالبــات ،اقدامــات
تامینیــه  ،تشــخیص مطالبــات طلبکارهــا ،قــرارداد ارفاقــی ،تفریــغ حســاب و ختــم عمــل ورشکســتگی ،اقســام مختلــف
طلــب کارهــا و حقــوق هــر یــک از آنهــا تقســیم بیــن طلبکارهــا و فــروش امــوال منقــول  ،دعــوی اســترداد  ،طــرق
شــکایت ،ورشکســتگی بــه تقلــب و تقصیــر  ،جنحــه و جنایاتــی کــه اشــخاص غیر از تاجــر ورشکســته در امر ورشکســتگی
مرتکــب مــی شــوند ،اعــاده اعتبــار
قانون خاص :قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
مرور اصل استصحاب و انواع آن
مطالعه تعارض ادله و اجتهاد و تقلید
مواد  667تا  725و قانون جرایم رایانه ای
مباحــث :تهدیــد و اکــراه  ،ورشکســتگی ،خیانــت در امانــت  ،هتــک حرمــت منــازل و امــاک غیــر  ،افتــرا و توهیــن و
هتــک حرمــت ،تجاهــر بــه اســتعمال مشــروبات الکلــی و قمــار بــازی و ولگــردی
جریم ناشی از تخلفات رانندگی
قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن غیر تبانی میکنند و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
احکام جزایی قانون ثبت و قانون حمایت از خانواده
کلیه قوانین خاص اعالمی اسکودا در حوزه آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب

آزمون جامع

تاریخ برگزاری آزمون

آزمون جامع اول

1400/5/22

آزمون جامع دوم

1400/5/29

آزمون جامع سوم

1400/6/5

آزمون جامع چهارم

1400/6/12

آزمون جامع پنجم

1400/6/19

آزمون جامع ششم

1400/6/26

