


سال تجربه درخشان آموزشی اقدام به برگزاري دوره 14موسسه آموزش عالی فاضل با تکیه بر 
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جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به دفتر 20الی 8همه روز از ساعت میتوانند عالقمندان
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آموزشی  موسسه آموزش عالی فاضلمعرفی خدمات 

آموزشیکالسهاي
ساده ترین ، مقرون به صرفه ترین و مطمئن ترین راه بدست آوردن اطالعات مورد نیاز و همچنین طی مسـیر موفقیـت ،   

.استفاده از کالسهاي آموزشی است
دکتـر  (بهره گیري از برترین اسـاتید کشـوري   سابقه درخشان آموزشی و سال14بر تکیه باموسسه آموزش عالی فاضل 

-اسـتاد نصـیري  -استاد ضـیغمی -استاد فانی-استاد نعمت الهی-استاد کریم نژاد -استادعبدغیور-زارعدکتر-حسینی
.کالسهاي آموزشی را با نظمی مثال زدنی برگزار می نماید...) استاد عبداله زاده و

:هاي کالس را بصورت کلی می توان به این ترتیب نام بردمزیت
باال ، تجربه زیاد ، دسترسی به کلیه کتب مورد نیاز ،  وقت کافی جهت مطالعه و طبقـه  علماستاد هر درس با توجه به -1

. ال می دهـد بندي مطالب و تهیه تست ، مطالب مورد نیاز براي تشکیل کالس را آماده و در یک زمان کم به دانشجو انتق
ساعت وقت جهت آماده کردن مطالب در منزل صرف 10معموال هر استاد براي یک ساعت ارائه مطالب در کالس حداقل 

.می کند
نظم و ترتیب در برگزاري کالس و در نتیجه تضمین پیشرفت در جهت یادگیري دانشجو-2
ایجاد حس رقابت بین داوطلبان در کالس-3
مطالب نسبت به روش مطالعه توسط دانشجوسرعت باال در انتقال -4

کالسـها ایندرکنندگانشرکتالبته.استامکانپذیرآزمونداوطلبانازاندکیبخشبرايفقطخدماتاینازاستفاده
:گردندمیتقسیمگروههاي مختلفیبه

)خوبدانشجویان(کنندمیشرکتکالسهادربیشترعلمیهايمهارتافزایشقصدبهکهداوطلبانی:اولگروه
دانشجویان(کنندمیشرکتکالسهادرخودعلمیتوانافزایشوضعفنقاطرفعمنظوربهکهداوطلبانی:دومگروه

)متوسط
)ضعیفدانشجویان(نمایندمیشرکتکالسهادرحقوقعلمواقعییادگیريهدفباکهداوطلبانی:سومگروه
.گردندمیحاضرکالسهادرايبرنامهوهدفهیچبدونکهداوطلبانی:چهارمگروه

بهـره کالسـها مزایايازخود،فرديهايتواناییوشرایطاساسبرگروههاسایرچهارم،گروهاعضاي جزبهحالهربه
.شدخواهندمند

:تذکر
هـزار تومـان یـا    80ماهیانـه  (جهت دانشجویان شهرسـتانی خوابگـاه هـاي مجهـز بـا هزینـه انـدك        -1

.نزدیک به موسسه در نظر گرفته شده است-)هزارتومان6روزانه
ساعت کالس آموزشی بیشترین ساعت آموزش جهت دوره هاي آمـادگی  520موسسه آموزش عالی فاضل با -2

.وکالت را دارا می باشد



آزمایشیهايآزمون
درحضورباداوطلبان.باشدمیترآسانعالقمندانبرايآموزشیکالسهايبامقایسهدرآزمایشیهايآزموندرشرکت
بـه ونمـوده برطرفراخودضعفنقاطتدریجبهوگرفتهقرارمنسجموهدفمندمطالعهمسیردرهاي آزمایشیآزمون
:بایدداوطلبانآزمایشیهايآزموندرشرکتبراي.افزایندمیخودهاي علمیتواناییوهامهارت
باشندداشتهموفقیتبرايکافیانگیزه-
باشندداشتهراآزمونبرنامهمستمروکاملاجرايآمادگی-
نماینداجتنابدلیل،بیهايایرادگیريوجوییبهانهبهتوسلاز-
استقبولیوموفقیتمسیرهمانآزمونبرنامهکهباشندمعتقدومطمئن-
نمایندتقویتخوددرراپشتکاروتالش،استقامتصبر،طلبی،کمالروحیه-

دوره مرور و تثبیت
استاد بابـک  –دکتر حسینی -دکتر طاهري-دکتر توکلی-دکتر ضرابی(ساعت است که اساتید مربوطه140مدت این دوره 

. در این مدت مطالب مهم را تدریس کرده و بصورت خالصه تمامی نکات مهم را به دانشجویان گوشزد می نمایند ) فرهی
اجرا می شود تا با تاکید بر نکات مهم و اصلی دانشجو بتواند شانس قبولی خود را افزایش این دوره به این دلیل طراحی و

.دهد
دوره جمع بندي و نکته و تست

بـراي رادرسهـر کلیـدي ومهـم نکـات ومطالـب مـدت ایـن درمربوطهاساتیدکهاستساعت80کارگاهاینمدت
بـه آنهـا بـا مرتبطعلمیظرایفونکاتآخرینشدهتعریفمدتدرواقعدر.نمایندمیبنديو جمعمروردانشجویان

.داشتخواهندراسواالتبهترراحتپاسخگوییامکانآنهااین اساسبروگرددمیتدریسداوطلبان



92شروع اسفند -)ظرفیت تکمیل شده است(-اول   تا   دوازدهمگروه –کالسهاي حضوري وکالت  

93شروع اردیبهشت -)ظرفیت تکمیل شده است(-سیزدهم   تا   بیستمگروه –کالسهاي حضوري وکالت 

93شروع خرداد -)ظرفیت تکمیل شده است(- بیست یکم   تا   بیستم و سومگروه –کالسهاي حضوري وکالت 



4ظرفیت باقیمانده - چهارمو بیستگروه –برنامه کالسهاي حضوري وکالت   

نفر
تعداد ساعتاساتید موسسه گروهنام درس

تدریس
کارگاهساعتتعداد

مرور و تثبیت
تعداد ساعت کارگاه 

توضیحاتتاریخ شروعساعت تشکیلتشکیلروز تست و نکته

پنج شنبه804020دکتر میترا ضرابی+استاد نعمت الهی+استاد مسیحی Mحقوق مدنی
جمعه

17-14
12-8

کالس هر هفته  تشکیل می شود26/4/93

کالس هر هفته  تشکیل می شود12:3027/4/93-15:30جمعه452015دکترتوکلی+دکتربهشتیان+دکتررضاییانMآیین دادرسی مدنی
هفته  تشکیل می شودکالس هر 1225/4/93-15:30چهارشنبه452015دکترتوکلی+دکتربهشتیان+ استاد جمشیديMحقوق تجارت
کالس هر هفته  تشکیل می شود1627/4/93-20جمعه451010دکتر حسینی+استاد سجاديMاصول فقه

کالس هر هفته تشکیل می شود17:1526/4/93-20پنج شنبه252010استاد بابک فرهی+استاد نادريMآیین دادرسی کیفري
کالس هر هفته  تشکیل می شود15:4525/4/93-21چهارشنبه603010فرهیاستاد بابک +استاد داستانMحقوق جزا

ساعت کالس وکارگاه منظم حضوري 520بیش از (بیشترین ساعت تدریس 
)جهت تدریس درس ، نکته و تست

برنامه این کارگاه ها متفاوت با برنامه فوق بوده و .میشودتوسط اساتید پروازي از تهران برگزار 93کارگاه مرور و تثبیت جهت تاکید بر مطالب بسیار مهم در  مهرماه*
.متعاقبا اعالم می گردد

برنامه این کارگاه ها متفاوت با برنامـه فـوق   . برگزار می شود93کارگاه تست زنی و نکته جهت باال بردن مهارت دانشجو در حل تستهاو فهم نکات مهم در آبان ماه *
.بوده و متعاقبا اعالم می گردد

در جدول فوق  تشکیل در روزهایی غیر از روزهاي ذکر شدهدر طول ترم جهت درس تجارت با هماهنگی اساتید جلسات جبرانی *
می گردد ، دانشجویان ملزم به همراهی میباشند



کارشناسی ارشد حقوق-قضاوت-اصول برنامه ریزي جهت موفقیت در آزمون وکالت
:ح زیر می باشدربه شخصوصیات برنامه ریزي و برنامه 

باشدجامعبرنامه،-
مـورد داوطلـب فرديهايتواناییبهتوجهباجزواتوکتبمنابع،تمامشدهبینیپیشمدتدرکهشودانجامايگونهبهبایدمطالعاتیریزيبرنامه

نظـر مـورد ومطلـوب آمادگیآننتیجهدروشودغفلتمنابعبرخیمطالعهازاستممکننباشد،جامعریزيبرنامهاگربنابراین،.بگیردقرارمطالعه
.نگرددمحقق

باشدمانعبرنامه،-
مثـال عنـوان بـه .شـود جلـوگیري نیـز زایدهايبرنامهیاعناصرورودازکهداشتتوجهبایدلیکناستمهمشاخصیکبرنامهبودنجامعچندهر

وياسـت مطلـوب -زمانحداقلروز،درمطالعهساعتمقداراینآنجائیکهاز.داردراروزدرساعت6-5حداکثرمطالعهامکانوکالتآزمونداوطلب
هـاي آزمونسایریاتافلدرآزمونهمزمانشرکتیاخارجهزبانکالسهايبهرفتنجملهازنمایدحذفراهافعالیتبرخیخودریزيبرنامهدرباید

.استبالمانعمذکورهايفعالیتانجامباشد،ساعت10ازبیشداوطلبروزانهمطالعهساعاتاگراستبدیهی.استخدامی
باشدعلمیبرنامه،-
مغـز بازیافـت واسـتراحت زمـان صبح،4تاشب10ساعتمثالعنوانبه.استموثربسیارداوطلبگیرينتیجهدرریزيبرنامهبودنعلمیشاخص

برنامـه یـک دردلیـل همـین بـه .کندمیخستهراداوطلبمغزتدریجبهبلکهشودمییادگیريقوهزوالباعثتنهانهساعاتایندرمطالعهواست
.شودگرفتهنظردرداوطلبمغزمجددشارژواستراحتخواب،برايبایدمذکورساعات،صحیحعلمیریزي

باشدگرایانهواقعبرنامه،-
گرایانـه آلایـده بسیارداوطلبانبرايشدهانجامهايریزيبرنامهاکثر.باشدداوطلبفرديامکاناتوهاتواناییبامنطبقبایددرسیریزيبرنامههر

ریـزي برنامـه یـک دراسـت الزمبنـابراین .نماینـد مـی رهاکارهنیمهرابرنامهاجرايیارسندمیبستبنبهمسیرابتدايدردلیلهمینبهواست
.بگیـرد قـرار توجهموردتواماناوهايمسوولیتووظایفسایرمطالعه،آزادساعاتاختیار،درآموزشیامکاناتوابزارداوطلب،علمیتواناییصحیح،

.شدخواهدمطالعاتیبرنامهشدناجراییوعملیاتیبهمنجرامراین
باشدهدفمندبرنامه،-

چنـین وجـود 100رتبـه حـداکثر کسببامرکزوکاليکانونوکالتآزموندرقبولیمثالعنوانبه.نمایددنبالراهدفیتحققبایدریزيبرنامههر
فـراهم وبینـی پیشدرستیبهرانیازموردساعاتومنابعآگاهانهداوطلبدلیل،همینبه.نمایدمیتردقیقراریزيمعینی،برنامهومشخصهدف

عمـل درتفـریط یـا افـراط بـراي مانعیبرنامهبودنهدفمندواقعدر.برسدخودمطلوبهدفبهکهنمایدمیترسیمرامسیرايگونهبهونمایدمی
.بودخواهد

باشدمنسجمبرنامه،-
کتـب چـون منـابعی مطالعهخودماهه8مطالعاتیبرنامهدرداوطلبمثالعنوانبه.استمهمیبسیارشاخصدرسی،ریزيبرنامهدرتوالیوترتیب
مطلوبریزيبرنامهدرحال.استنمودهبینیپیشراتستکتبمجموعهوآموزشیکمکجزواترویه،وحدتآراءومقرراتقوانین،اصلی،ومرجع

.بـود خواهـد یکپارچگیعدموگسیختگیهمازباعثآنهاتوامانوهمزمانمطالعهوشودبینیپیشترتیببهبایدالذکرفوقمنابعمطالعهداوطلب،
مجموعـه پایـان درواصلیکتبنیازصورتدرسپس.گرددمطالعهآموزشیکمکجزواتباهمراهمقرراتوقوانینابتدادرشودمیتوصیهبنابراین

.شودخواندهتستکتب
باشدموقتبرنامه،-

:شودبینیپیشذیلشرحبهریزيبرنامهدرمرحلهچهارمثالً.باشدمراحلبهموقتبایدمطلوبدرسیریزيبرنامه
رویهوحدتآراء+مقرراتوقوانین+آموزشیکمکجزوات:منبعماه5-4یادگیريمرحله:اولمرحله
پیشینمرحلهمنابعمجدديمطالعهیامرجعواصلیکتب:منبعماه 2-1تثبیتمرحله:دوممرحله
پیشینمراحلمنابعمروروآنهادرمندرجنکاتفراگیريوتستکتبمجموعه:منبعماه 2-1تسلطمرحله:سوممرحله
پیشینمراحلمنابعخوانیحاشیهیاخوانینکته:منبعماه 1بنديجمعمرحله:چهارممرحله

.برساندانجامبهخودمقررزماندررامرحلههرکند،تالشبایدداوطلبکهاستذکربهالزم



باشداجراءضمانتدارايبرنامه،-
بایدبدهددستازراخودمطالعاتیساعاتازبرخیموجهغیریاموجهدالیلبهبناداوطلباگربنابراین.استبودنموقتشاخصمکملشاخص،این

اجرايدررااوداوطلبتنبیهیاتشویقروش.نمایدجبرانراخودماندگیعقببعدي،روزهايدرمطالعهساعاتافزایشبامرحلههماندرکندتالش
.ساختخواهدترمصممخودمطالعاتیبرنامه

.باشدمراقبوناظربرنامه،داراي-
نقـاط شایسـته نحـو بهبتواندکهصادقوامینمراقبوناظریکوجوداستاحتمالیمخاطراتوتالطماتمعرضدروطوالنیموفقیت،مسیرچون
وانگیـزه باداوطلبگرددمیباعثموفقیت،مسیردرفرديچنینوجود.بودخواهدسودمندومفیدبسیارنمایدگوشزدداوطلببهرااحتمالیضعف

.شدخواهدبرداشتهدرستیبهمسیرایندرويهايقدمباشدمطمئنوبرداردگامبیشتريدلگرمی
باشدداشتهارزیابیوسنجشامکانبرنامه،-
مـنظم اجـراي صـرف لیکن.نمایدمیبرنامهنقصبدونوکاملاجرايصرفراخویشتوانوانرژيتمامخویشمطالعاتیمسیردرداوطلبمطمئناً
قـرار ارزیـابی وسـنجش مـورد داوطلـب هايتالشوزحماتخروجیونتیجهبایدمختلفزمانیمقاطعومراحلدربلکهبودنخواهدمطلوببرنامه
.بگیرد

ریزيبرنامهصحیحاصول- 
:نمایدرعایترااصولاینخودریزيبرنامهدربایدداوطلبهر

باشدروشنبایدداوطلباهداف-
مدتبلنداهدافسپسومدتکوتاهاهدافابتدادربایدداوطلبدیگرعبارتبه.استموثربسیارداوطلبریزيبرنامهدرهدفبودنروشن

.نمایدمشخصراخود
شودبنديزمانبایدداوطلباهداف-
(اولمرحلهمثالً.باشدمدتچهبایدويمطالعاتیمراحلزمانیطولکندمشخصبایدداوطلب (دوممرحله،)ماه3 .....و)ماه1
باشدموازيوزمانهمبایددروسمطالعه-

بهگرددمیتوصیه.شودمیآنهادریادگیريبازدهکاهشوذهنیخستگیباعثامراین.کنندمیاستفادهدرستکمطالعهشیوهازداوطلبانبرخی
.شودانتخابدرس3یا1مطالعه،ساعتبهتوجهباروزهردرکهترتیببدین.شوداستفادهموازيشیوهازدرسی،تکمطالعهروشازاستفادهجاي

.شدخواهدجلوگیريبیشتريذهنیخستگیازاندازههمانبهباشد،بیشترمطالعاتیبنديزماندرتنوعچقدرهر
.شودانتخابدرسیکروز،درمطالعهساعت4هربرايگرددمیپیشنهاد:توجه

شودرعایتدروسمطالعهمیانتناسب-
عنـوان به.داردداوطلبیادگیريدرآسانییاسختییاآزموندردرسهراهمیتبهبستگیتناسباین.استمهمیمسالهدروس،مطالعهدرتناسب

حقوقدرسچندهردیگرسويازداردفراوانیاهمیتداوطلبانبرايودارد3ضریبوکالتآزموندرمدنیدادرسیآیینیامدنیحقوقدرسمثال
دررافـوق مـوارد بایـد وکالـت آزمـون داوطلببنابراین.رسدمینظربهترسختقبلی،درسدوبهنسبتیادگیريلحاظازلیکندارد2ضریبجزا

.دهدقرارنظرمددرسهربرايمطالعهساعاتاختصاص
نشودفراموشریزيبرنامهدراستراحت-

یـا تفریح-واستراحتبرايروزنیمهفته،طولدرودقیقه60-45حداقلمطالعاتیهايوعدهمیانروزطولدراي،دقیقه15-10استراحتبرعالوه
تـوان وقـدرت افـزایش باعـث آنهـا هايتشویقوهاحمایتوخانوادگیمحافلیاخانوادهگرممحیطدرحضورضمناً.شودگرفتهنظردرقواتجدید
.شدخواهدداوطلبروحی

استهمیشگینیازروزانه،خواب-
آنسـاعت 1یـا 2وباشدمتوالیصورتبهخوابازساعت5گرددمیپیشنهاد.استروزدرساعت7حداکثرو6حداقلروزانهمطلوبخوابمیزان

.گذاشتخواهدافرادیادگیريوحافظهقوهبرناپذیرينجبرالطماتمدتدرازدرخوابیکم.گرددبینیپیشروزنیمدرنیز



اصلیکتبومنابع- 
منبـع یـا کتـاب هـیچ ازصـریحاً ورسماً،وکالتآزمونبرگزاريمتولیعنوانبهدادگستري،وکاليهايکانوناتحادیهکهاستذکربهالزمابتدادر

آنهـا موفقیـت درمثبـت تـاثیرات وگذشتهسالهايدرداوطلبانمیاندرآنهاازاستفادهرواجوتواتردلیلبهصرفاًذیلمنابعاعالمونبردهنامخاصی
.استبوده

کتـب مطالعهقصدداوطلباناگربرخی.استکاتوزیانناصردکترکنونیحقوقینظمدرمدنیقانونکتابمنبعتریناصلیومهمترینمدنیحقوق
.نماینداستفادهنیزایشانحقوقیوقایعو2و1معینعقودازدرسهاییحقوقی،اعمالکتبازتوانندمیدارندبیشتريمرجع

لضانتشارات موسسه آموزش عالی فاالهه جمشیدي: مولف)دو جلدي(مدنیحقوقکتاب جامع -
لضانتشارات موسسه آموزش عالی فاجمشیديالهه : مولف: مدنیحقوقکتاب مرجع سواالت -
-

.استمناسبشمسعبدالهدکترمدنیدادرسیآیینبنیادینجلديسهدوره:مدنیدادرسیآیین
لضبهنوش رضائیان انتشارات موسسه آموزش عالی فا: کتاب جامع آئین دادرسی مدنی مولف-
لضانتشارات موسسه آموزش عالی فاعبدالرضا سعیديبهنوش رضائیان ،: ینمولف: کتاب مرجع سواالت آئین دادرسی مدنی-
دکتـر عمـومی جـزاي حقوقدوره.گیردمیقرارسوالموردوکالتآزموندردرسیکقالبدراختصاصیوعمومیجزايحقوقدروس: جزاحقوق
کتابجلديسهدورههمچنینوعمومیجزايحقوقبخشبرايگلدوزیاندکتراسالمیمجازاتقانونمحشايکتابکناردرنوربهادکتریااردبیلی
.گرددمیپیشنهادگرامیداوطلبانبهگلدوزیاندکتراسالمیمجازاتقانونمحشايکتابباهمراهصادقیمحمدمیردکتراختصاصیجزايحقوق
.گرددمیپیشنهادخالقیدکترکیفريدادرسیآیینکتابوآشوريمحمددکترکیفريدادرسیآیینکتابدورهکیفريدادرسیآیین

کاویـانی دکتـر تجـاري اسنادوپاسباندکترتجاريهايشرکتحقوقکتبکناردراسکینیدکترتجارتحقوقکتابجلدي5دورهتجارتحقوق
.بودخواهدمفید

لضانتشارات موسسه آموزش عالی فاآیدا نصیري،مینا عبداله زاده : ینکتاب نکات مهم حقوق تجارت مولف-
لضآیدا نصیري،مینا عبداله زاده انتشارات موسسه آموزش عالی فا: ینمولف: کتاب مجموعه سواالت حقوق تجارت-
لضالهه جمشیدي،آیدا نصیري انتشارات موسسه آموزش عالی فا: ینمولف: کتاب مرجع سواالت حقوق تجارت -
.گرددمیپیشنهادنیزمظفرفقهاصولکتابمطالعهآنکناردرواستمحمديابوالحسندکترفقهلاصوکتابمنبع،تریناصلیفقهاصول
:مهمتوجه

:استالزامیذیلگروههايبرايشدهمعرفیمنابعمطالعه
.کنندنمیشرکتوکالتآزمونآمادگیکالسهايدرکهداوطلبانی:اولگروه
.دارندراعالیوبرترهايرتبهکسبقصدکهداوطلبانی:دومگروه

.باشدنمیدیگرمنابعوکتبسایراعتباروارزشنافیمذکور،کتبمجموعهمعرفی

شرکت در کالسها و مطالعه قوانین اصلی و فرعی و آراي وحدت رویه جهـت تکمیـل سـواد    : تذکر
علمی کافی است

رویهوحدتآراءومقرراتوقوانین- 
:ازعبارتندترتیببهدرسهرفرعیواصلیقوانینمهمترین

........واوقافقانونمستاجر،وموجرروابطقانونحسبی،امورقانونمدنی،مسوولیتقانونمدنی،قانون:مدنیحقوق
عـدالت دیـوان قـانون حسـبی، امورقانوناختالف،حلشوراهايقانونمدنی،احکاماجرايمدنی،قانوندادرسیآیینقانون:مدنیدادرسیآیین
......واداري

چـک، صـدور قـانون ورشکسـتگی، اموروتسویهادارهقانون،08سالمصوبتجارتقانونازقسمتیاصالحیالیحهتجارت،قانون:تجارتحقوق
......وداللیبهراجعقانونبهادار،اوراقوبورسقانون

قـانون غیـر، مالفروشقانونچک،صدورقانونکالهبرداري،وارتشاءاختالس،مرتکبینمجازاتتشدیدقانوناسالمی،مجازاتقانون:جزاحقوق
.....وتامینیاقدامات

روحانیـت، ویـژه دادگـاه نامـه آیینآن،نامهآیینوانقالبوعمومیدادگاههايتشکیلقانونکیفري،دادرسیآیینقانون:کیفريدادرسیآیین
.......ومسلحنیروهايقضاییسازماندادرسیآیینقانون


