
 : منابع ازمون قضاوت

1 . 
 
:حقوق مدن

 :منبع  

 کنونی دکتی کاتوزیان +
ی
جزوه مدنی دکتی شهبازی قانون مدنی در نظم حقوق

 :قانون فریع   

76و  56قانون روابط موجر و مستاجر سال . 1

 قانون مسولیت مدنی . 2

یه. 3 قانون اوقاف و امور ختر

قانون تملک آپارتمان ها. 4

:کتاب تست  

ی  محمد حسیر
)انتشارات مجد( + کتاب تست دکتی انی

ا ضی کتاب تست مدنی طبقه بندی شده دکتی میتی
 شهبازی

2 . 
 
:آیی   دادریس مدن

 :منبع  

ی دادریس مدنی  + کتاب های بنیادین دکتی عبداله شمس  قانون آییر

 :قانون فریع  

 قانون حمایت خانواده. 1

 ام مدنی قانون اجرای احک. 2

قانون شورای حل اختالف. 3

 :کتاب تست  

ی دادریس مدنی طبقه بندی شده آقای ابهری)انتشارات مجد( + کتاب تست امتر کمالوند   کتاب تست آییر

:حقوق تجارت. 3

 :منبع  

جزوه  قانون تجارت + کتاب ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان )در صورت تمایل میتوانید  
وری جزوه استاد قربانی  یا کتب دکتی اسکینی خالصه   را برای رفع اشکال خود مطالعه بفرمایید که البته ضی
 نیستند(

:قانون فریع   
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 قانون صدور چک. 1   

2. 
 

 قانون تصفیه امور ورشکستگ

 :کتاب تست   

 کتاب تست مدنی طبقه بندی شده رضا شکری انتشارات مجد   

 :آیی   دادریس کیفری. 4

 :منبع   

)در صورت تمایل(    ی دادریس کیفری دکتی عیل خالقی ی دادریس کیفری + کتاب نکته ها در آییر  قانون آییر

 :قانون فریع   

 قانون تشکیل )مواد نسخ نشده(   

 :کتاب تست   

ی قانون را بخوانید     بنظر اینجانب برای این درس بجای تست زدن مکررا میی

 :حقوق جزا .5

 :منبع   

 (75)بخش تعزیرات قانون مجازات مصوب 92مجازات اسالیم مصوب  قانون   

    
ی
محمد صادق  متر

 جلد یک حقوق جزای اختصایص دکتی

    
ی
محمد صادق  متر

 جلد دوم حقوق جزای اختصایص دکتی

    
ی
محمد صادق  متر

 جلد سوم حقوق جزای اختصایص دکتی

 :قانون فریع   

ی اخالس ارت. 1 داریقانون تشدید مجازات مرتکبیر  شا و کالهتی

 قانون جرایم رایانه ای.2 

 :کتاب تست   

ی قانون را بخوانید     بنظر اینجانب برای این درس بجای تست زدن مکررا میی

 اصول فقه. 6

 :منبع   

ی      کتاب اصول فقه عالمه حیدری به بیان ساده تالیف استاد محمدرضا شبختر

 :کتاب تست   

 زی یا کتاب تست اصول فقه دکتی باقری رادکتاب تست اصول فقه دکتی شهبا   

 :حقوق اسایس. 7
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 کتاب قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران

 :متون فقه. 8

وانی  ح لمعه شهید اول ترجمه استاد شتر برای متون فقه توصیه میکنم فقط مباحث مهم همانند ) کتاب شر
 (نکاح و طالق و بیع و ضمان و.. را بخوانید
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