بودجه بندی

مرحله دوم آزمون های آزمایشی
موسسه مکتوب آخر
 16مرحله آزمون  15 +مرحله فیلم آموزشی قوانین خاص  7 +مرحله بسته قوانین نموداری

تاریخ 99/2/19 :

آزمون شماره 1
دروس

مباحث

حقوق مدنی

قانون مدنی :مواد  1تا 182
قوانین خاص :قانون تملک آپارتمان ها – قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
خیریه

آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی :مواد  1تا 63
قوانین خاص :قانون وکالت – الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری – قانون کیفیت اخذ
پروانه وکالت دادگستری

حقوق تجارت

قانون تجارت :مواد  1تا  –20مواد  335تا 411

اصول فقه

مبحث :وضع الفاظ

حقوق جزا

قانون مجازات اسالمی :مواد  1تا 55

آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری :مواد  1تا  – 63مواد  571تا  – 596مواد  602تا  – 613مواد 620
تا 624

تاریخ99/2/26:

کارگاه فیلم شماره 1
قانون تملک آپارتمان ها ،قانون پیش فروش آپارتمان ها

تاریخ 99/3/2 :

آزمون شماره 2
دروس

مباحث

حقوق مدنی

قانون مدنی :مواد  183تا 231

آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی :مواد  64تا 107
قوانین خاص :قانون شوراهای حل اختالف

حقوق تجارت

قانون تجارت (ل.ا.ق.ت) :مواد  1تا  71ل.ا.ق.ت
قوانین خاص  :قانون تجارت الکترونیک

اصول فقه

مباحث :اوامر ،اقسام حکم و انواع واجب

حقوق جزا

قانون مجازات اسالمی :مواد  56تا 95

آیین دادرسی کیفری

قانون  :مواد  64تا  122و مواد  602تا 624

تاریخ99/3/9 :

کارگاه فیلم شماره 2
عقد اجاره در قانون مدنی – قانون اجاره سال  56و 76

تاریخ99/3/10 :

بسته قوانین نموداری 1

نکات مربوط به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز و قانون مبارزه با قاچاق انسان

تاریخ 99/3/16 :

آزمون شماره 3
دروس

مباحث

حقوق مدنی

قانون مدنی :مواد  232تا  300قانون مدنی
قوانین خاص  :قانون پیش فروش ساختمان

آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی :مواد  108تا  – 129مواد  144تا  – 157مواد  310تا 325
قوانین خاص :قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد  1تا 64

حقوق تجارت

قانون تجارت (ل.ا.ق.ت) :مواد  72تا  143ل.ا.ق.ت

اصول فقه

مباحث :نواهی ،منطوق و مفهوم ،انواع مفاهیم

حقوق جزا

قانون مجازات اسالمی :مواد  96تا 121
قوانین خاص :قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ( مواد ماهوی ) – قانون مبارزه با قاچاق انسان-
قانون صدور چک (مواد جزایی)

آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری :مواد  123تا  – 216مواد  614تا 617

تاریخ99/3/23 :

کارگاه فیلم شماره 3
قانون بیمه مصوب 1395

تاریخ99/3/24 :

بسته قوانین نموداری 2
نکات (راجع به صالحیت ها) در کلیة قوانین کیفری

تاریخ 99/3/30 :

آزمون شماره 4
دروس

مباحث

حقوق مدنی

قانون مدنی :مواد  301تا 337
قوانین خاص  :قانون مسئولیت مدنی – قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
– مواد قانون مجازات اسالمی

آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی :مواد  130تا  – 143مواد  158تا 193
قوانین خاص :قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد  65تا 124

حقوق تجارت

قانون تجارت (ل.ا.ق.ت) :مواد  144تا  231ل.ا.ق.ت
قوانین خاص :قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی عالیم تجاری

اصول فقه

مباحث :عام و خاص ،نسخ و دوران بین نسخ و تخصیص

حقوق جزا

قانون مجازات اسالمی :مواد  122تا 159

قوانین خاص  :قانون مبارزه با مواد مخدر
آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری :مواد  217تا  – 261مواد 618و 619

تاریخ99/4/6 :

کارگاه فیلم شماره 4
قانون مسئولیت مدنی ،مواد جزایی مربوطه به موضوع موجبات ضمان

تاریخ 99/4/13 :

آزمون شماره 5
دروس

مباحث

حقوق مدنی

قانون مدنی :مواد  338تا 465

آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی :مواد  194تا 294
قوانین خاص :مواد  1257تا  1335ق.م

حقوق تجارت

قانون تجارت (ل.ا.ق.ت) :مواد  232تا  300ل.ا.ق.ت
قوانین خاص :قانون اجرای سیاست های کلی اصل  44ق.ا–قانون راجع به ثبت شرکت ها

اصول فقه

مباحث :مطلق و مقید ،مقدمات حکمت ،مجمل مبیّن

حقوق جزا

قانون مجازات اسالمی :مواد  217تا 288
قوانین خاص :قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور – قانون جرم سیاسی

آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری :مواد  262تا 293

کارگاه فیلم شماره 5

تاریخ99/4/20 :

قانون امور حسبی

بسته قوانین نموداری 3

تاریخ99/4/21 :

نکات قانون جرم سیاسی

آزمون شماره 6

تاریخ 99/4/27 :

آزمون جامع
جامع طبقه بندی آزمون های یکم تا پنجم

کارگاه فیلم شماره 6

تاریخ99/5/3 :

اجرای احکام مدنی

بسته قوانین نموداری 4

تاریخ99/5/4 :

نکات قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  -نکات قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند

تاریخ 99/5/17 :

آزمون شماره 7
دروس

مباحث

حقوق مدنی

قانون مدنی :مواد  466تا 606
قوانین خاص :قانون روابط موجر و مستاجر ( – )56قانون روابط موجر و مستاجر ()76

آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی :مواد  295تا  – 309مواد  326تا 365
قوانین خاص :قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب – قانون افراز و فروش امالک مشاع –
آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع

حقوق تجارت

قانون تجارت :مواد  94تا  222قانون تجارت
قوانین خاص :قانون بخش تعاون  -قانون شرکتهای تعاونی

اصول فقه

مباحث :ادله استنباط احکام ( مباحث قرآن ،سنت ،انواع خبر ،اجماع ،عقل ،قیاس ،استصالح،
استحسان ،سد ذرائع ،فتح ذرائع ،عرف ،بنای عقال و شهرت )

حقوق جزا

قانون مجازات اسالمی :مواد  289تا 380

آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری :مواد  294تا  – 317مواد  597تا 601
قوانین خاص :قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب  -قانون نحوه مجازات اشخاصی که در
امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند (مواد مربوط به رسیدگی) – قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز ( مواد مربوط به دادرسی).

تاریخ599/24 :

کارگاه فیلم شماره 7
شورای حل اختالف ،قانون اجرای محکومیت های مالی

تاریخ99/5/25 :

بسته قوانین نموداری 5
نکات قانون مبارزه با مواد مخدر

تاریخ 99/5/31 :

آزمون شماره 8
دروس

مباحث

حقوق مدنی

قانون مدنی :مواد  607تا 751

آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی :مواد  366تا 416
قوانین خاص  :قانون حمایت از خانواده

حقوق تجارت

قانون تجارت :مواد  223تا 306

اصول فقه

مباحث :اصول عملیه و اقسام آن ( به استثنای مبحث
استصحاب )

حقوق جزا

قانون مجازات اسالمی :مواد  381تا 447

آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری :مواد  318تا 334
قوانین خاص :مواد  160تا  213قانون مجازات اسالمی

تاریخ99/6/7 :

کارگاه فیلم شماره 8
دیوان عدالت اداری

تاریخ 99/6/14 :

آزمون شماره 9
دروس

مباحث

حقوق مدنی

قانون مدنی :مواد  752تا 860

آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی :مواد  417تا 453
قوانین خاص :قانون اجرای احکام مدنی (مواد  1تا )95

حقوق تجارت

قانون تجارت :مواد  307تا 334
قوانین خاص  :قانون صدور چک

اصول فقه

مباحث :استصحاب و اقسام آن ،امارات ( قطع ،ظن ،شک ،وهم ،دلیل ،اماره و اصل ) ،تعارض ادله

حقوق جزا

قانون مجازات اسالمی :مواد  448تا 728

آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری :مواد  335تا  – 425مواد  625تا 633
قوانین خاص :دادرسی الکترونیکی ،آیین دادرسی جرایم رایانهای ،آیین دادرسی جرایم اشخاص
حقوقی (مواد  649تا  669ق.آ.د.ک)

تاریخ99/6/21 :

کارگاه فیلم شماره 9
قوانین مرتبط با وکالت

تاریخ 99/6/28 :

آزمون شماره 10
دروس

مباحث

حقوق مدنی

قانون مدنی :مواد  861تا 1033
قوانین خاص :قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه

آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی :مواد  454تا 501
قوانین خاص :قانون اجرای احکام مدنی (مواد  96تا )180

حقوق تجارت

قانون تجارت :مواد  412تا 503
قوانین خاص :قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

اصول فقه

مباحث :کاربرد و مصادیق قواعد اصول فقه در مواد ق.مدنی ،ق.تجارت و ق.آ.د.م

حقوق جزا

قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) :مواد  498تا  596ق.م.ا (تعزیرات)
قوانین خاص :قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری – قانون مجازات
اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند – قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری :مواد  426تا  – 483مواد  634تا 638

کارگاه فیلم شماره 10
قانون حمایت از خانواده ،آیین دادرسی کار

تاریخ99/7/4 :

تاریخ99/7/5 :

بسته قوانین نموداری 6

نکات آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی ،نکات دادرسی الکترونیک ،نکات آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

تاریخ 99/7/11 :

آزمون شماره 11
دروس

مباحث

حقوق مدنی

قانون مدنی :مواد  1034تا 1256
قوانین خاص :قانون حمایت از خانواده – جزوه قوانین خاص پراکنده موسسه (این جزوه که دوهفته
قبل از آزمون در پروفایل شما قرار میگیرد ،دربردارنده قوانین خاص متفرقهای است که از سوی
اسکودا اعالم شده است و در سایر آزمونها نیامده است).

آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی :مواد  502تا 529
قوانین خاص :قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های مالی – جزوه قوانین خاص پراکنده موسسه
(این جزوه که دوهفته قبل از آزمون در پروفایل شما قرار میگیرد ،دربردارنده قوانین خاص
متفرقهای است که از سوی اسکودا اعالم شده است و در سایر آزمونها نیامده است).

حقوق تجارت

قانون تجارت :مواد  504تا  600ق.ت
قوانین خاص :جزوه قوانین خاص پراکنده موسسه(این جزوه که دوهفته قبل از آزمون در پروفایل
شما قرار میگیرد ،دربردارنده قوانین خاص متفرقهای است که از سوی اسکودا اعالم شده است و
در سایر آزمونها نیامده است).

اصول فقه

مباحث :کاربرد و مصادیق قواعد اصول فقه در قانون مجازات اسالمی ،ق آ.د.ک و قوانین جانبی

حقوق جزا

قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) :مواد  597تا  755ق.م.ا (تعزیرات)
قوانین خاص :قانون مبارزه با پولشویی – قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری
فعالیت های غیرمجاز می نمایند ( مواد ماهوی )  -جزوه قوانین خاص پراکنده موسسه(این جزوه
که دوهفته قبل از آزمون در پروفایل شما قرار میگیرد ،دربردارنده قوانین خاص متفرقهای است
که از سوی اسکودا اعالم شده است و در سایر آزمونها نیامده است).

آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری :مواد  484تا  639 – 570تا 648
قوانین خاص :جزوه قوانین خاص پراکنده موسسه(این جزوه که دوهفته قبل از آزمون در پروفایل
شما قرار میگیرد ،دربردارنده قوانین خاص متفرقهای است که از سوی اسکودا اعالم شده است و
در سایر آزمونها نیامده است).

کارگاه فیلم شماره 11

تاریخ99/7/18 :

قانون صدور چک – اصالحی 1397

آزمون شماره 12
آزمون جامع
جامع طبقه بندی آزمون های هفتم تا یازدهم

تاریخ 99/7/25 :

کارگاه فیلم شماره 12

تاریخ99/8/2 :

قانون تجارت الکترونیک

آزمون شماره 13

تاریخ 99/8/9 :

آزمون جامع

کارگاه فیلم شماره 13

تاریخ99/8/16 :

قانون بخش تعاون و نکات شرکت تعاونی

آزمون شماره 14

تاریخ 99/8/16 :

آزمون جامع

بسته قوانین نموداری 7

تاریخ99/8/17 :

نکات قانون مبارزه با پولشویی – نکات بخش اجرای احکام قانون آیین دادرسی کیفری

آزمون شماره 15

تاریخ 99/8/23 :

آزمون جامع

کارگاه فیلم شماره 14

تاریخ99/8/24 :

قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی

کارگاه فیلم شماره 15

تاریخ99/8/25 :

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت  -نکات قانون راجع به ثبت شرکت ها

آزمون شماره 16
آزمون جامع

تاریخ 99/8/30 :

