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 به نام حق

 «ویژه متقاضیان شرکت در آزمون کارآموزی وکالت»     (؛2شماره ) نوشتار

    قاانون کاار   باه ناو،ی،   نکاتی که میخوام بهشون اشاره کنم، خیلی مهم و کااربدی  ستا و و

از تجدبه و ک ب آموزشای یگرادان باه    اکثداً و  ونیت  وم خویِ حدف سا  ،خویم بوین. الب ه

 !اس فایه کدیم،مالً و  یست اوریم

 

برابریم همه ما  در کل ؛نشه «هوش کم»و  «باهوش»درگیر واژه های  که باشه حواسش جمعباید داوطلب یه  .1

و  قبول شده ها از دنیای دیگه ای نیومدن. بلکه همه همونایی بودن که با ما و در دانشگاه ما درس خونددن  

  ؛استعداد هوش و نه صرف مرهون تالش بی وقفشونه،ه اونا دهم موفقیتو 

 «بالزاک» ، وجود ندارد.   اراده بزرگ، بدون وجود استعداد بزرگ
 

هدم فدرد قبدول     ،همونطور که همه میدونن، تموم موسسات ؛موفقیت به خود فرد بستگی داره، نه موسسات .2

همه داوطلباش نتونستن موفق بشن و بدترین موسسه  ،بهترین موسسات همحتی و هم قبول نشده!  داشتن

 برا خودش قبولی داشته؛ هم

بدر تمدمین موفقیدت از طدرف اون      ، دلیلاین که فالنی تو فالن موسسه درس خونده و موفق شدهبنابراین  

 سههمین موس لی رو داشته هم نمیتونه دلیل بشه؛ چرا کهنمیشه و حتی اگه موسسه ای بیشترین قبو موسسه

و یا شاید کمی درصد متوسطی  موسسه درس خوندن، داوطلبایی که توی اونبه نسبت  )با بیشترین قبولی(

 قبولی داشته؛
 

 ممکنده ؛ چدرا کده   کامالً خوب باشده  )زمانی و مکانی( منتظر شرایط نبایدداوطلب برای شروع به مطالعه،  یه .3

اکثر آدمای موفق تو شرایط سخت رشد کردن و تو همین شدرایط   به وجود نیاد! باب میلهیچوقت شرایط 

 شدن؛ روزیدن و پیجنگ

اگه همش به دنبال تغییر شرایط )به سمت کمال مطلوب( باشیم، زمان رو از دست میدیم و از  مطمئن باشیم

و  شدیم بباید دلسرد نساعت مطالعه کنیم،  ی دو؛ حتی اگه برا اولین قدم روزی یکسایر رقبا عقب می مونیم

 این زمان رو بیشتر کنیم.سعی کنیم  تدریجبه 
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 یه «نور خورشید صرفاً با جمع شدن توسط ذره بین، میتونه آتیش روش کنه!»این مثال: با الگوگیری از  .4

باشه؛ یعنی سعی کنه به موضوعات خدارجی   قصد و عمل به موفقیت همه دار و ندارشباید  هم داوطلب

به قدول  » ؛به تدریج عنصر یا عناصر مزاحم رو حذف کنه و همه تمرکزشو بذاره برا مطالعه.فکر نکنه و 

  ؛«عاشق نشین! سعی کنیندکتر فرحناکیان: تو دوران آمادگی برا این آزمون، 

  ایدن باشده   بایدد  ،دارهیه داوطلب جریدان   عمق وجودذهن و  تویبه هر حال تنها چیزی که روزانه :

 ؛«داشته باشه ایمانخودش  موفقیتبه »و  « و تجسم کنهر موفقیت خودش»

 «تینگلارل نای» آن فکر می کند. هکه بانسان به درستی همان می شود 
 

سریع به قبولی خودشدون بدرا سدالهای     خیلیبرخی از دوستان ]داوطلبان[ وقتی متوجه شدن من قبول شدم  .5

 از دسدت دادن؛ ایدن دو عکدل العمدل     کدامالً   برخی کدامالً امیدشدون رو   ،در مقابلاما  شدن. امیدوار یندهآ

و  ناده تر و زرنگ تر مدی دوند  ون رو از من آمدچون گروه اول خودش !سقیاس نابجافقط ناشی از  متفاوت

و من خبدر نددارن!    حقیقتِ تالشاز بوده و  !زمان دانشگاهمثل  ،فکر می کنن شکل درس خوندن مندر واقع 

 ؛کنن تالشو نمیتونن اندازه من  بوده شرایط خاصیقبولی من معلول ن فکر می کن مددوه دوم هگر

به محض تعیین هدف و  که !بودمپیام نوری درس نخون  نخست هم گفتم، من یه نوشتارکه توی همونطور 

 ؛ کردم تالش و سخت تر از دوران دانشگاه سختخیلی شروع مطالعه، رویه رو تغییر دادم و 
 

به شکلی باشه  نباید و ؛نشیم متوقفکه قیاس تا جایی خوبه  به نظر من،ان عرض کنم: خدمت همه دوست اما

هدر   نتیجۀ مطمئنم که ؛[کاذبضعف ] تمعیف، در حالت دیگه و[، غرور کاذب] مون کنهمغرور توی یه حالت که

 «!هتوقف»فوق دو صورت 
 

برا  یکمکه همون درس ]، خردادماهسر جلسه یکی از امتحانات  ؛ از سوم راهنمایی خودم بگم خاطره هی بجاست که ،در همینجا

گرفت و دو طرف اونا  ماز نوشتن دست نکشید و دوتا برگ سفید هم از معل اول تا آخر آزمونیکی از دوستان از ، [بود! سختمن 

فقط بخاطر مقایسه خودم با اون دانش آموز از دست دادم. خیلی به من استرس وارد کرد و اون امتحان رو  موضوع رو هم پر کرد! این

 .!!!!!یمرد شد با هم و شد)هشت(  8ه گرفتن و پاسخ دادن، در نهایت اما نکته مهم اینجا بود که اونم با این همه خودنمایی و برگ

 

باید روش مطالعده بده    موضوعی که برا مطالعه )رشته حقوق( بخصوص برا این آزمون اهمیت داره اینه که: .6

که توی کدوم فصل از کدوم قانون  باید بیاد داشته باشیم هموارهشکلی باشه که توی مواد قانونی گم نشیم! 

رو بایدد انن بخدونیم. اگده بددون توجده بده       هستیم و چه موضوعاتی تو این فصل هستن و ماده چند تا چند 

 نمی رسیم؛ تسلط واقعی( مطالعه کنیم، قطعاً گیج کننده است و به تسلطنگری و بانموضوع و فصل )
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بدزر  رو بده   کارهدای  بهتدره   نقل می کنم اینه که:« قورت بدهقورباغه رو »از کتاب ممموناً نکته مهمی که  .7

 ؛کار نهراسیم مجموعِ هیبت و بزرگیِاز و  کوچکتر تقسیم کنیم اجزای

تمام عقود رو ابتددا از هدم    ،من خودِ بخونیم؛ جزء جزءرو  حقوق مدنی مثلی کتاب حجیم یهبهتره  برا مثال

عقد کوچیک رو بخونم، و وقتی بهش مسلط می شددم   یهد همین ددددددفرض می کردم فقط بایجدا کردم و 

بعدها به هم چسبوندم و هر  که می رفتم برا عقد بعدی و .... و جزواتشون رو هم همینطوری درست کردم

م و بدود تنظیم کردم. و نتیجه این شد که مدنی رو توی آزمون اصلی خیلی خوب مدنی رو از سایر مدنی ها 

 مین خاطر عالی تر زدم.البته حقوق جزا رو هم به ه

 «ضرب المثل انگلیسی»، مثل آب خوردن است. ،  یک سانتیمترسخت است، ولی یک سانتیمتر ،یک متر  ،یک متر
 

مجهول موضوع یه اگه به  وقتی مطالعه میکنم :!و خواهد بود و هست همن این بودیادگیری یکی از روشهای  .8

تا به  ارمذدر معرض دید میمیکنم و همیشه  یادداشتروی وایتبرد یا دفترم و ر کنم، اونبرخورد  مبهمییا 

 ؛[ م اهمیت آزمونی ندارهموضوعی که مطمئن حتی] ؛بش برسم و یا برام رفع ابهام بشهجوا

 برسیم. مطلوب به مقصود ، با همهمه ما ومن نباشه  خاص ،و نکته های فوق این روش امیدوارم

 

       ادعددایی در زمیندده آموزشددی ندددارم    هددی واقعدداً در پایددان خدددمت همدده دوسددتان عددرض کددنم کدده، 

بده دسدت دوسدتان نیقدم     بوده کده امیددوارم    ام تجربه فقطصفحه ای گذشته،  pdf  9 فایل و این نکات و  

 باشه. بخشی در انتظار رضایت ۀنتیج فاده قرار بگیره و متعاقبشسه و مورد استبر

 

 «.گوته»خود تغییر می دهد. کسی که دارای عزم راسخ باشد، جهان را مطابق میل 

 با آرزوی موفقیت و شادکامی

 داود بلدی

 9315فروردین 

 
 من هرگز خسته نمی شوم؛

 به هر تعداد که الزم باشد قدم بر می دارم.


