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هٌبثغ آصهَى ٍوبلت سبل  ، 79اص سَی سبصهبى سٌجص ٍ یب هشاجغ ری سثط هٌبثغ دسسی ثِ غَست سشفػل هحَس
هؼشفی هیطًَذ ٍ ًِ هٌجغ هحَس  .ثِ ایي هؼٌب وِ وتبة دسسی هطخػی ثشای طشح سَال هؼشفی ًخَاّذ ضذ ٍ یىی اص
دالیل ایي وبس  ،ایجبد هطبلؼِ ٍ تَاًبیی ثیطتش داٍطلت ثش سٍی توبم هٌبثغ است  .هٌتْب ایي هَسد ثبػج ضذُ است تب
هؼشفی هٌبثغ گبّب ثِ غَست سلیمِ ای ثبضذ .دس ایي هطلت اص سبیت حمَق گستش لػذ هؼشفی هٌبثغ هؼتجش ٍ پیطٌْبدی
آصهَى ٍوبلت جْت ضشوت دس آصهَى ٍوبلت سبل  79سا داسین ،پس تب اًتْب ثب هب ّوشاُ ثبضیذ.
مىابع آزمًن يکالت  79بٍ َمراٌ ضرایب آوُا
طجك سٍال سبل ّبی گزضتِ ،حجت ًبم آصهَى ٍوبلت دس هْشهبُ ضشٍع ٍ دس اٍایل آرسهبُ ّوبى سبل ًیض آصهَى ٍوبلت
ثشگضاس هی گشدد .سَاالت ایي آصهَى اص ضص دسس تخػػی سضتِ حمَق ثِ غَست تستی طشح خَاٌّذ ضذّ ( .ش دسس
 02سَال).
ضص دسس هزوَس ػجبست اًذ اص :حمَق هذًی ( ضشیت ) 3؛ آئیي دادسسی هذًی ( ضشیت ) 3؛ حمَق تجبست ( ضشیت
) 0؛ حمَق جضا ( ضشیت ) 0؛ آئیي دادسسی ویفشی ( ضشیت  ٍ) 0اغَل فمِ ( ضشیت ). 1
ّوِ دسٍس فَق ثِ استخٌبی اغَل فمِ ،داسای لبًَى هخػَظ ثِ خَد ّستٌذ وِ ثبیذ دس وٌبس هٌبثغ پیطٌْبدی ثشای ّش
دسس ،لبًَى آى دسس ًیض هطبلؼِ ضَد .ایي لَاًیي ػجبست اًذ اص :لبًَى هذًی؛ لبًَى آئیي دادسسی هذًی؛ لبًَى تجبست؛
لبًَى هجبصات اسالهی ٍ لبًَى آئیي دادسسی ویفشی.
دي وکتٍ زیر مد وظرتان باشد:
 .1لبًَى تجبست اص دٍ ثخص تطىیل هی ضَد :لسوت اٍل؛ لبًَى تجبست هػَة سبل  1311هی ثبضذ ٍ لسوت دٍم
ًیض اختػبظ ثِ الیحِ اغالحی لسوتی اص لبًَى تجبست هػَة سبل  1339داسد .دس ّش وتبة لبًًَی وِ هختع ثِ
لبًَى تجبست ثبضذ ایي دٍ لسوت ّوشاُ ّن ّستٌذ ٍ اص سٍی فْشست لبثل تطخیع است.
 .0لبًَى هجبصات اسالهی ًیض اص دٍ ثخص تطىیل هی ضَد :لسوت اٍل؛ لبًَى هجبصات اسالهی هػَة  1370وِ دس
وتت حمَلی هجبحج ایي لسوت ثِ حمَق جضای ػوَهی هطَْس است .لسوت دٍم؛ وتبة پٌجن ( لبًَى هجبصات
اسالهی تؼضیشات ٍ هجبصات ّبی ثبصداسًذُ هػَة ّ ) 1391ست وِ دس وتت حمَلی هجبحج ایي لسوت ثِ حمَق جضای
اختػبغی هؼشٍف است.
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مىابع درس حقًق مدوی در آزمًن يکالت
دسس حمَق هذًی یىی اص هجبحج هْن ٍ سشًَضت سبص جْت لجَلی دس آصهَى ّبی حمَلی ثِ خػَظ آصهَى ٍوبلت
هی ثبضذ .دلیل اّویت ایي دسس ًیض ضشیت  3ثَدى آى است ثٌبثشایي ثبیذ خیلی ثیطتش ثش سٍی ایي دسس ٍلت گزاضتِ
ضَد .پس ًجبیذ تَلغ داضت وِ ثِ غشف هطبلؼِ لبًَى ثتَاى اص ایي دسس ًتیجِ خَثی گشفت.
ثشای دسس حمَق هذًی دس ثیي مىابع آزمًن يکالت  79ثٌذُ وتت صیش سا پیطٌْبد هی وٌن:
لبًَى هذًی دس ًظن حمَلی وًٌَی؛ اهَال ٍ هبلىیت؛ اػوبل حمَلی؛ ٍلبیغ حمَلی؛ ػمَد هؼیي جلذ  3 ٍ 3 ، 0 ، 1؛
ضفؼٍِ ،غیت ٍ اسثًَ :یسٌذُ ّوِ ایي وتبة ّبی هشحَم دوتش اهیشًبغش وبتَصیبى هی ثبضذ.
الصم ثِ روش است وِ ًجبیذ غشفب ثِ وتبة لبًَى هذًی دس ًظن حمَلی وًٌَی اوتفب ضَد صیشا دس ایي وتبة تٌْب یىسشی
ًىبت هْن اص وتت فَق گشد آٍسی ضذُ است ٍ اوخشا هطبلت آى ًیض ثشای افشادی وِ وتت فَق سا هطبلؼِ ًىشدُ اًذ لبثل
دسن ًیست.
دس غَست ی وِ هطبلت وتت اػوبل حمَلی ٍ ٍلبیغ حمَلی ثشای ضوب دضَاس است هی تَاًیذ اص وتبة هسئَلیت هذًی (
الضاهبت خبسد اص لشاسداد ) احش دوتش سیذ حسیي غفبیی استفبدُ وٌیذ .ثب ایي حبل تَغیِ هی ضَد پس اص هطبلؼِ ایي وتبة،
اػوبل حمَلی سا ًیض هطبلؼِ ًوبییذ.
دس خػَظ هٌجغ ثشای دسس حمَق خبًَادُ ،اغَال وتبة هختػش حمَق خبًَادُ ( هطتشن اص دوتش سیذ حسیي غفبیی ٍ
دوتش اسذاهلل اهبهی )هطبلؼِ هی ضَد.
مىابع درس آئیه دادرسی مدوی در آزمًن يکالت
دسس آئیي دادسسی هذًی ًیض یىی اص دسٍس هْن ٍ سشًَضت سبص ثشای آصهَى ٍوبلت هحسَة هی ضَد وِ داسای
ضشیت  3هی ثبضذ .مىابع آزمًن يکالت  79پیطٌْبدی ایي دسس ّوگی احش دوتش ػجذاهلل ضوس هی ثبضذ .
دوتش ضوس یه دٍسُ سِ جلذی ثٌیبدیي آئیي دادسسی هذًی ٍ یه دٍسُ سِ جلذی پیطشفتِ آئیي دادسسی هذًی ًگبسش
وشدُ اًذ ٍ تفبٍت ایي دٍ دٍسُ دس ایي است وِ دس دٍسُ پیطشفتِ هجبحج ثِ تفػیل ضشح دادُ ضذُ اًذ .ثٌذُ تَغیِ هی
وٌن وِ دٍسُ پیطشفتِ هطبلؼِ ضَد ٍلی دس غَستی وِ فشغت وبفی ثشای هطبلؼِ آى ًجَد هی تَاًیذ اص سِ جلذ ثٌیبدیي
ًیض استفبدُ ًوبییذ.
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درس حقًق تجارت در آزمًن يکالت
هٌبثغ پیطٌْبدی ایي دسس ػجبست اًذ اص :دٍسُ  1جلذی حمَق تجبست احش دوتش سثیؼب اسىیٌی.
دس غَستی وِ ًیبص ثِ وتبة جبیگضیي داسیذ هی تَاًیذ اص وتبة لبًَى تجبست دس ًظن حمَلی وًٌَی اص فشضیذ فشحٌبویبى
استفبدُ ًوبییذ .دس وتبة ّبیی وِ تحت ػٌَاى ( دس ًظن حمَلی وًٌَی ) ًگبسش هی ضًَذ ّوگی ثِ ثیبى خالغِ
هجبحج هْن سبیش ًَیسٌذگبى غبحت سجه پشداختِ ضذُ است .الصم ثِ روش است وِ وتبثی تحت ّویي ػٌَاى اص دوتش
دهشچیلی ًیض ًگبسش یبفتِ است ثب ایي تفبٍت وِ ایي وتبة ثیطتش دس پی اسائِ هجبحج ػلوی هی ثبضذ وِ ثشای ٍوال ٍ
لضبت پیطٌْبد هی ضَد ٍلی وتبة آلبی فشحٌبویبى ثیطتش جٌجِ آصهًَی داسد.
مىابع درس حقًق جسا در آزمًن يکالت
ّوبًطَس وِ لجال ثیبى ضذ ،ایي دسس اص دٍ لسوت حمَق جضای ػوَهی ٍ حمَق جضای اختػبغی تطىیل ضذُ است .ثِ
ّویي دلیل ثبیذ هٌبثغ هشتجط ثب ّش دٍ لسوت هطبلؼِ ضَد.
ثشای دسس حمَق جضای ػوَهی ،ثْتش است اص سِ جلذی دوتش اسدثیلی استفبدُ ضَد ٍ اگش ایي سِ جلذ ثشای ضوب سٌگیي
است هی تَاًیذ اص وتبة ّبی جبیگضیي استفبدُ وٌیذ ( هخال اص هحطبی لبًَى هجبصات اسالهی احش دوتش ایشد گلذٍصیبى )
ٍلی تَغیِ هی ضَد لسوت تؼذد ٍ تىشاس جشم سا اص وتبة هَسد ًظش اص دوتش اسدثیلی هطبلؼِ ًوبییذ.
ثشای دسس حمَق جضای اختػبغی ًیض سِ جلذی حمَق جضای اختػبغی احش دوتش هیشهحوذ غبدلی سا هطبلؼِ وٌیذ.
مىابع درس آئیه دادرسی کیفری در آزمًن يکالت
هٌبثغ آصهَى ٍوبلت  79پیطٌْبدی ثشای ایي دسس ًیض ّوگی احش دوتش ػلی خبلمی هی ثبضذ .ایطبى یه دٍسُ دٍ جلذی
آئیي دادسسی هذًی داسًذ وِ طجك سشفػل ّبی ٍصاست ػلَم ًگبسش ضذُ اًذ ٍ ضشح ثیطتشی داخل آًْب اسائِ ضذُ است
ٍ ّوچٌیي یه وتبة تحت ( ًىتِ ّبی آئیي دادسسی ویفشی ) اص ایطبى ًگبسش ضذُ است .ثب ایي حبل وتبة ًىتِ ّب ثِ
ًظش ثٌذُ ثشای آصهَى ٍوبلت وفبیت هی وٌذ.
مىابع درس اصًل فقٍ در آزمًن يکالت
ثشای دسس اغَل فمِ اغَال تفبٍتی دس ثیي هٌبثغ ٍجَد ًذاسد .هٌظَس اص ًذاضتي تفبٍت ،دس هحتَای ایي وتبة ّب است ٍ
تٌْب تفبٍت دس سبدگی ًگبس ش آًْب هی ثبضذ .ثٌذُ تَغیِ هی وٌن ثشای هطبلؼِ ایي دسس اص دٍسُ سِ جلذی اغَل فمِ
وبسثشدی احش دوتش سؼیذ ضشیؼتی ٍ حسیي لبفی استفبدُ ًوبییذ .دس غَستی وِ ثبص ّن دس یبدگیشی ایي دسس هطىل
داضتیذ هی تَاًیذ اص وتبة اغَل فمِ داًطگبّی هحوذسضب ضت خیض استفبدُ ًوبییذ.
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قًاویه خاص:
دس وٌبس لَاًیي ػبم وِ اثتذای ایي هطلت هؼشفی ضذ ضوب ثبیذ ثِ هطبلؼِ لَاًیي خبظ ًیض ثپشداصیذ .ثشای ًوًَِ  :لبًَى
حوبیت اص خبًَادُ هػَة  1371؛ لبًَى ضَسای حل اختالف هػَة  1373؛ لبًَى آئیي دادسسی دیَاى ػذالت اداسی
هػَة ..ٍ 1370
دس اًتْب ایي ًىتِ الصم ثِ روش است وِ دس سبیت حمَق گستش اص هجوَع  6دسس هزوَس یه جضٍُ دس  691غفحِ تْیِ
ضذُ است وِ هی تَاًیذ اص ایي جضٍات ًیض جْت دٍسُ ثْتش هجبحج ٍ ّوچٌیي غشف جَیی دس صهبى خَد ،استفبدُ ًوبییذ.
ثشای دسیبفت تَضیحبت ثیطتش دس خػَظ ایي جضٍُ ایٌجب ولیه وٌیذ.
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