
 

 اصفهان 98سال  راهنمای آزمون وکالت

در مقدمه باید بدانید که آزمون وکالت بسیار دشوار است و هر سال از سال پیش دشوارتر می شود و جهت قبولی باید 

 می باشد. وکالتآزمون اصل اساسی پیش نیاز قبولی در  سه تالش بسیار زیاد انجام داد . به نظر بنده این 

 یادزهوش  -1

 قدرت استدالل باال -2

 علمی باال در دوره ی لیسانس و فهمیدن عمیق مطالبسطح  -3

 ابتدا باید بدانید که حقوق به هیچ عنوان حفظی نیست مطالب را باید عمیقا متوجه شده باشید.

انیدبخو یعمق را  مطالب لیدر طول تحص -1  

.و کامل و عمیق بخوانیددیکن یمرجع را خالصه بردار یها کتاب-2  

یدها ثبت نام کن ازمون برای(�🁌�)سطح سوالت باال  نیترم اخر در موسسه دادافر از . 3-  

دیکن اداشتیتست ها را  یدید و نکات کلیو تست بزن ید بر شیپ ها ازمون با  4-  

 یروز افراد با سطح علمی عالی  در افراد متفاوته که یسطح علم زانیبه م یساعت خوندن بستگ تعداد -5

باید داشته باشد. کمتر از این هیچ اثری ندارد.تست به همراه مطالعه مفید  ساعت 1۰یال۸  

ساعت یعنی یکسال و نیم مطالعه برای یک فرد با سطح متوسط به باال)یعنی در دوره لیسانس همه   2۰۰۰کمتر از -6

آورده باشد((  احتمال موفقیت در آزمون صفر است. 17مدنی ها را باالتر از   

یدینکات کل اداشتیبارها و بار ها مرور تست و و       یخالصه برداردایت زالش وممارست-7   

دیسطح باال را شرکت کن یازمون ها  ۸-  

نه منابع متعدد دیمنابع خوب  وجامع انتخاب کن-9  

اگر وقت خود را تلف کنید باختید. -1۰  

درک کنیدمطالب را  یو مفهوم دیبه مطالب به طور  کامل مسلط  بش دیاب -11  

ندارد یاثر چیه یفرد حقوق کی یحفظ کردن تست برا-12  

 دهیفهم یمفهومکه تست از اون قسمت طرح شده را به طور کامل و یکل مطلب و موضوع دیتست زدن با یبرا-13

دیباش  



 کتابهای مرجع به شرح ذیل می باشد:

 حقوق مدنی 

دکتر صفایی 5و  1و مدنی  انیدکتر کاتوز  ۸و  7و 6و 4و 3و  2   

 آیین دادرسی مدنی

دوره پیشرفته )دوره بنیادین برای آزمون هیچ اثری ندارد( 3و 2جلد  دکتر شمس     

اختصاصی جزا  

صادقی  رمحمدیدکتر م  3و 2و  1   

 رای جزای عمومی کتاب نمی خواهد، متن قانون کافی است. ولی اگر کال نمی دانید داستان از چه قرار است، آن وقت کتاب های دکتر ب

بیلیارد ! 

یدکتر شهباز فقه اصول   

 آیین دادرسی کیفری

 متن قانون

 حقوق تجارت

ینیاسک ربیعا  دکتر  4و3و 2و 1    

 

 حال روش مطالعه

مانی که شما بدانید که وارد چه آزمونی می شوید و طراحان سوال با چه دیدگاهی مبادرت به طرح ز

دیگر استرس مفهومی برای شما نخواهد پرسش می کنند و به چه نکات و چالش هایی عالقه دارند، 

.داشت. خواهید دانست که چگونه کتاب بخوانید و خود به مانند یک طراح سوال خواهید شد . 

بهترین روش مطالعه همین است. یعنی به گونه ای یک کتاب مرجع را بخوانید که گویا طراح سوالید و 

می خوانید؛ مهم اینست که چگونه می می خواهید داوطلبان را محک بزنید. مهم نیست چه کتابی 

 می خلق شاهکار که است کتاب به شما نگاه نوع این کنند؛ می اعجاز که نیستند منابع این …خوانید

.کند  

 



 

 برنامه ریزی برای آزمون وکالت در چهار مرحله

 

ز سال های قبل ا سوال سری چند ابتدا کنید، شرکت خواهید می که …در هر آزمونی از جمله وکالت یا ارشد یا -۱

 سال اخیر( ۱۰آن آزمون را تهیه کنید. )مثال 

سپس به مدت یک الی دو روز فقط به سواالت نگاه کنید! تاکید می کنم که فقط نگاه کنید! به دنبال جواب دادن 

 .نباشید

پرسش طراحان چگونه فقط ببینید رویکرد و ادبیات سواالت و گزینه ها چگونه است؛ و در طول سالیان، روند تغییر 

بوده است. اصوال طراحان عالقه دارند که چگونه شما را در آن آزمون خاص به چالش بکشند یا چه تعداد سوال از 

 .مباحث مختلف می دهند

مثال در این کنکاش در می یابیم که از قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح فقط یک سوال در آیین دادرسی کیفری 

گر نخواستیم یا وقت نداشتیم، این قانون را نمی خوانیم؛ چون می دانیم که یک تست را از طرح می شود. پس ا

 !دست می دهیم نه پانزده تست را

 .پس با دقت و تمرکز، خود را در فضای آزمون و سواالت آن قرار دهید

 !ب ها را کامل بخوانیدکتاب های منبع را بخوانید! لطفا بخوانید! یک بار هم که شده با دقت و عمیق این کتا -۲

البته با رویکردی که در باال اشاره شد. یعنی وقتی فهمیدید که چگونه قرار است شما را محک بزنند، آن وقت با 

 .همان دیدگاه کتاب را بخوانید

 !اسم کتاب کاتوزیان یا صادقی شما را حقوقدان نخواهد کرد؛ بلکه باید کتاب را گشود و مطالعه کرد

ز هر وقت شروع می کنید، باید تا سه ماه قبل از آزمون وکالت تمام شود. یعنی سه ماه مانده به آزمون این کار را ا

 !وکالت، دیگر خواندن کتاب مرجع بس است

قانون بخوانید! سه ماه پایانی، قانون را ترجیحا از کتاب های نظم بخوانید! مثال نظم کاتوزیان برای مدنی، نظم  -۳

رت، نظم حیاتی برای آیین دادرسی مدنی. برای مجازات و آیین دادرسی کیفری نظم یا محشا فرحناکیان برای تجا



نیازی نیست؛ متن قانون کافی است. البته خودتان خالصه نویسی کنید. از آنچه که در مواد مختلف و پراکنده قانون 

 .در می یابید، خالصه بردارید؛ ترجیحا با شکل و نمودار

 … ن باقی می ماند تا یک نوشتهیک تصویر بهتر در ذه

بعد از هر فصل قانون که می خوانید، تست بزنید و جواب تست ها را با دقت بخوانید. ببینید کجای کار شما ایراد 

 .دارد و در کدام دام و تله طراح سوال افتاده اید

شرکت می کنید، به تست به تست هایی بیشتر تکیه کنید که مربوط به آزمون مورد نظر شماست. یعنی اگر وکالت 

های وکالت سال های قبل بیشتر توجه کنید؛ نه ارشد! در این دو آزمون، تفاوت فاحشی در رویکرد طراحان سوال 

 .وجود دارد

سر خود را شلوغ نکنید! مثال اگر مبحث فرجام خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی را شروع می کنید، آنرا تمام 

 !روید سراغ مبحث دیگر یا درس دیگر. مبحث را تکه پاره نکنیدکنید و تست بزنید و بعد ب

قوانین خاص را آخر سر مطالعه کنید. یعنی دو سه هفته مانده به آزمون آن ها را بخوانید. مثل قانون دیوان عدالت یا 

 …آرا وحدت رویه یا قانون موجر و مستاجر یا

 .دارد هفته پایانی اختصاص به مرور و همچنین محک زدن خود -۴

چه چیز را مرور کنیم؟ وقتی که تست می زنید، آن تست هایی که فکر می کنید بعدها ممکن است جوابش 

فراموشتان شود عالمتگذاری کنید. )حتی اگر درست جواب دادید!( و همچنین اگر تستی نکته جالبی برایتان داشت، 

 .در حاشیه کتاب تست خود بنویسید

ه تست های عالمت زده شده و حاشیه های دستنویس خود نگاه کنید! همه چیز را به در زمان مرور فقط کافی است ب

 !یاد خواهید آورد

 !روزی یک درس را مرور کنید. جمعا شش روز

را در زمان  ۹۴همزمان با این کار، روزی یک آزمون از سال های گذشته وکالت را بزنید. مثال در یک روز وکالت 

 .و همین طور روز بعد ۹۳دقیقه بزنید. در روز بعد وکالت  ۱۲۰



هرچه به سال های عقب تر می روید، دیگر مجازات و آیین دادرسی کیفری را نیازی نیست بزنید. خود را با سواالتی 

 !از قوانین منسوخ، خسته و گمراه نکنید

از هر چیزی به  بیشتر آزمون زمان در. بگذارید کنار و ببندید را …روز قبل از آزمون هیچ نخوانید و همه کتاب ها و

 !آرامش ذهن نیاز دارید. پس تا دقیقه آخر نباید خواند و ذهن را آشفته کرد

 

 

 

و هیچ فرمول ویژه ای و راه میانبری  برای قبولی در آزمون وکالت تا به این  دیآ یراحت بدست نم یتیموفق چیهو در آخر 

 لحظه کشف نشده است.

 

 

ویانمحمد کافی موس  دکتر سید  

 وکیل پاهی یک دادگستری 

 


