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 به نام حق

 متقاضیان قبولی در آزمون وکالتقابل توجه 

 ؛دنبال کنید انتهااین مقاله را تا  لطفاً 

 مقدمه

 ؛به طرز فکر ما بستگی داره زهمه چی

بیه  میالًً  فرض میی کییی ی یعییی    را غیرممکن  با دیدی اشتباه اونااما ما  ه،خیلی از کارها واقعاً سخت 

: نه! این کیار از  ی گد، میانجام دا تًش بیشتری باید  آزمون وکالت یقبولی توجای اییکه بگی  برا 

 !غیرممکن، غیرممکن است فقطبیابراین ابتدا باید پذیرفت که  عهده من بر نمیاد!

 بزرگ اتاشتباه

 :نخستاشتباه 

 فارغ التحصیلی از پیام نور! بدترین کاری که توی عمرم انجام دادم!

اییکه روحیه استقًل طلبی داشته باشی و سعی کیی خودت بخیونی و ااهیاً نییاز بیه اسیتاد نداشیته       

 ! خیلیی اشیتباه بگیی   ک واژه ساده از ییک میاده قیانونی رو   خوبه؛ اما اییکه حتی تلفظ یخیلی باشی، 

 خوب پیدا کردی جبرانراه  یکباید  که افتاد و کاریه که شد و هاتفاقی به هر حال – !ضایع اس خیلی

 اشتباه دوم:

روزی که تغییر برنامه دادم و به این مسیر اومدم، می دونست  که قبولی تو آزمیون نییاز بیه تیًش     

بسیار داره، اما راستش دقیقِ دقیق نمیتونست  هزییه و زمانش رو برآوورد کی  و حتیی فکیرش رو   

 ه  نمی کردم که به سال سوم برس !

در نظیر   (میاه  )شیش  میدت کمیی   این بود که برای موفقیت توی آزمون وکالیت فقیط    دوماشتباه 

باشین و   بیوده  مسیلط از قبل بچیین که  هم! در صورتی که اشخاصی باید برنامه شش ماهارفته بود

 این شش ماه صرفاً برا دوره کردن باشهی
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همیش در صیدد رفیع    و بایسیتی  ر ساا  ال  به هر حال با توجه به اوضاع و احوال پیام نوری بودن، 

 میی بایس پیام نور رو جبران می کردناچاراً م یعیی م!می بودچیین اشکاالتی و قوی کردن پایه 

به دالیلی  ، اما قبول بش دادآفرین آزمون های آزمایشی توفرصت خوبی بود تا با شرکت  سا  دلم

، 222رتبه) نشدی مخیلی بدی عایدبرنامه نیمه کاره موند؛ هرچید با این حال رتبه اجرای  )شخصی(

 (یاستان خوزستان شرکت کییده 4088 حدود از بین

ایین  ( هر چید نتونست  تو آزمونای آزمایشیی شیرکت کیی ، امیا بیا دسترسیی بیه        2934) سا  سوم

کیانون    24کمک چید تن از دوستان و اصرار بر موفقیت ، تونست  شیکر خیدا بیه رتبیه      به سواالت

)آیدیم( برس ی هر چید انصافاً برا رتبه یک تًش کردم و البتیه اایه تیوی یکیی از درسیا      خوزستان 

 می رسید!ی  االنرتبه ام به نصف قطعاً  وسوسه نمیشدم و اشتباه نمی کردم،

یه للللللل ملن دارن، تو   مثلل ی درس ی که اوضاعبه کسایبه هر حال با توجه به تجربیات خودم، 

بزراتیرین اشیتباه   یکی از  و آزمون برنامه حداقل دو ساله بذارن می کنم برای قبولی توی این

( هماهی  6فکیر میی کیردی  تیوی سیال اول )دوره       رو تکرار نکیین؛ میالًً میا   من و برخی از دوستان 

 موفقیت این آزمون رو تضمینی پیام نور رو جبران کیی  و ه  !میتونی  ه  اذشته سیاه

ییک   یعییی موفقیت برسن،  بهکوتاه  دوره یکاین نظر میه و ممکیه برخی بتونن توی  قابل توجه:

نمیتونیه معییار   یا یک نفر با شرایط خیلیی اسیتالیایی   نمیتونه قابل تعمی  به عموم باشهی قطعاً  ،استالیا

  خیلی راحت موفق بشه. ،)مرلر( ماهه 6برنامه  قوی میتونه با یک خیلی یک نفر با پایه مثالًبرا همه قرار بگیره؛  سیجش

 موفقیت نقشهتعریف ل عمل به 

 ساده ترین کاری که همه میتونن به زبون بیارن تعریف موفقیته!

خوبی اراییه   تعریفی براش داره و معموالً تعاریف هر کسی بپرسی موفقیت یعیی چی، یک یعیی از

 !میدنی اما مهمترین کار اییه که عًوه بر تعریف دقیق موفقیت، باید بهش جامه عمل پوشوند

رف چیزیه کیه خیودم بهیش عمیل کیردم و ییک تعرییف ص ی         دقیقاً تعریفی که من از موفقیت دارم

 به نظر من باید:؛ بلکه چیزیه که خودم حین عمل به این تعریف رسیدم نیستی
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 هدف رو مشخص کرد؛ باید ابتدا ( 1

تو رو مجاب می کیه کیه بیه سیمت موفقییت حرکیت       ،هدفی که با جون و دل انتخاب می کییقطعاً 

یعییی بایید هیدفت رو بیا      پیش بییی عیدم موفقییت کیار سیختی نیسیتی     ، کییی در غیر این صورت

 متوقف نکیهیاطمییان انتخاب کیی و انقدر مصم  باشی که هیچ مانعی تو رو 

خود من قرار بر این اذاشت  که اار تیا ده سیال متیوالی بیکیار مونیدم و شکسیت خیوردم، از        مالًً 

ی البته ده سال مالال افتاری من بود و حقیقت این بود که میظیورم  هدف  دست نکش  و متوقف نش 

 بود! بی نهایت

صیرفاً   کسی بخواد ااه  مالًً ؛فرد باشه بر مبیای عًقه و روحیاتانتخاب هدف حتماً باید  دقت شود:

 بیه سیختی   از سد آزمیون [ احتمال ضعیف] ممکیه هرچید بذاره،برا پرستیژ وکالت پا به این عرصه 

 !ش نیستانتظاردر  موفقیت شغلیمطمئیاً با این دیدااه ، اما بگذره

 .برای هدفبرنامه دقیق و منعطف ( 2

 08درصید و بیه قیول بعضیی دیگیر       28به قول بعضی ها  ؛کاره ی بزراترین بخش یکبرنامه ریز

 درصد راه رو با برنامه ریزی طی می کییی

  باشه؛ دقیقبرنامه باید 

یعیی با تمام جزئیات باشه و تمام مشکًتی که ممکیه توی راه برات پیش بییاد پییش بیییی بشیه و     

 راه حل داشته باشیی

  باشه: منعطفبرنامه باید 

بیرات پییش اومید، بتیونی تیوی برنامیه تغیییرات جزییی بیدی و ایین            یک مشیکل  یعیی همین که

 تو و برنامتو توی ه  نشکیه! ،مشکًت

  باشه: شخصیبرنامه باید 

خودت برنامه ریزی کنی و شیرایط خودتیو در نظیر بگییر، نیه      اوضاع برا خودت و با توجه به  یعیی

 ییداد عمًً کار بیهوده ای انجامشرایط سایر رقبای در غیر این صورت 
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 اجرای برنامه با پشتکار قوی: (3

برنامه ریزی به ظاهر کار آسونیه و هرکسی میتونه برا خیودش برنامیه رییزی کییهی امیا مهمتیرین       

در عمیل دچیار   ، نامتناسا  برنامه ریازی  به خاطر  بخش کار اییه که برنامه رو اجرا کییی که  اکالراً 

 مشکل میشن و از ادامه کار باز میموننی

رونیده و تمیوم   ذا کاملااه دو مرحله قبلی رو با دقت  ه بدون اجرا هیچ فایده ای نداره؛برنامقطعاً  

رو ه  بدون هیچ مشکلی بگذرونی و  باید مرحله سوم کرده باشی، حواشی مزاح  مطالعه رو حذف

 برنامه رو اجرا کییی

 ( حفظ انگیزه و عدم ناامیدی در تمام مسیر:4

 یمونه یا اییکه یکی رو می بییین ییک  تا سوال که براشون بدون جواب مخیلی از دوستان با یکی دو 

 دانیش امیا واقعییت ایییه کیه      ذره ازشون بیشتر بلده، انگیزشون رو از دست میدن و نا امید میشنی

 داوطلبا نسبت به ه  نسبیه! درسی

ممکیه در عین حال که فًنی یکمی از تو در مورد فًن مسئله بیشتر میی دونیه، تیو در     :کهیعیی ایی

 !!!ه ای دیگه از اون سرتر باشی و یییی یمورد مسئل

 به موفقیتت ایمان داشته باشییباید در تمام مسیر روحیه قوی داشته باشی و  بنابراین

و هیر کیس از قبیل بیه      خودشیو از قبیل بازنیده بدونیه، قطعیاً بازنیده اسی       هر کس نکته مهم این که

 موفقیت خودش ایمان داشته باشه، قطعاً برنده اسی

ن، به طور یقییی مطمئن بیودم موفیق میشی  و    وقبل از آزمون، حین آزمون و بعد از ا :خود منمالًً 

 جز این عایدم نشدیه  ذره ای شک نداشت  و چیزی 

موفقیت من همین چهار مرحله بوده که به صورت عملیی اذرونیدم، کیه امییدوارم      به هر حال تمام

 قرار بگیرهی الیق مورد توجه همه دوستان

 تداعی بشه: ذهن تویین جمله همواره باید ا

 من هرگز خسته نمی شوم: به هر تعداد که الزم باشد قدم بر می دارم.
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 منابع

اما بهترین کار اییه که مییابع محیدود     و میخریدم! راستش من تو خرید هراونه کتابی امون ندادم

 و استرس یعیی نباید دور وبرمون رو با کتابا و جزوات متعدد شلوغ کیی  تا باعث سردرامی باشهی

 نداشته باشه؛ ااون و کمبود دانشجو دلهره ای بابت نقصبع باید طوری باشه که امی ضمن اییکه بشه!

 شهبازی؛ دکتر و جزواتدکتر کاتوزیان و تست کیونی نظ  قانون مدنی در  مدنی:

 دوراندیشان و تست استاد کمالوند؛ موسسه کمک حافظه کتب آ.د.م:

 ؛موسسه دوراندیشان جهت جمع بیدی کمک حافظهو  فرحناکیاندکتر فرشید ساده ساز  تجارت:

 ؛شهبازی( دکتر درسی و تست( و کتب )شبخیز و محمدتبارکتاب اصول فقه دانشگاهی ) اصو :

 یسماواتی دکتر جزوات!( بعًوه کردن حفظ رفص ه نَبیشتر تکیه بر مواد قانونی )البته  کیفری ل جزا:

 ن شیوه مطالعهیبهتر

 اییکه چه وقت از شبانه روز مطالعه کیی، دست خودته! صبح، ظهر، سر شب،نیمه شب و یییی!

 اما این که در طول یک روز چجوری بخونی اییطور توصیه شده:

همیه دروس رو در   کیه  دست ک  سه درس خونده بشه و البته اایه ممکین باشیه    طول یک روزدر 

و  ینتقسیی  کیی   سیاعت چیید   به  روز رو در این صورت باید خیلی عالیه؛که طول روز مطالعه کیین 

 ینو مطالعه کیی نزمان بدی وضعیتتونهر درس رو با توجه به 

 ساعت(: 29مالً برنامه خود من در طول روز )

 !وم دو ساعت و ا ول هم یک ساعتکیفری و جزا و تجارت هرکد ساعت، سهم وو آ.د.م  هر کدمدنی 

ساعت تجاوز می کیرد؛   28ساعته بود، اما خالص مطالعه به ندرت از  29البته درسته که برنامه من 

 داشت ی استراحتیک ربع حدود یعیی به ازای هر یک ساعت مطالعه، 

با لحاظ زمان کافی برا اسیتراحت   به ساعاتی که برا مطالعه میذاره باید به هر حال هر کسی با توجه

 زنه!نباشه که درجا طوری  یبه قول و برنامه ریزی کیهی برنامه ای که براش خسته کییده نباشه

 !داشته باشه هرگز خسته نمیشهقوی چیزی که حقیقت داره این هستش که: کسی که انگیزه اما 
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 توصیه موکد

که ایین آزمونیا رو    یموسسات زیکی ابهترین توصیه من این هستش که توی آزمون های آزمایشی 

 برازار می کین، شرکت کیین؛

؛ پیس بیا   داره و در کل همه یک مسیر رو طی میی کیین   یک بازه زمانیهر موسسه ای آزمون های 

بیا  کیامًً  مالًً مین دادآفیرین آزمیون میی دادم کیه       کار کیینی میاسبه هر کدوم که زمان و مکانتون

 برنامه ام سازاار بودی

جور  ما شرکت توی آزمون های آزمایشی یکتبلیغ محسوب نشه، ا عزیز امیدوارم از نظر دوستان

در صدد رفع اشیکال   همواره جلو! یعیی باعث میشه انگیزتو تا پایان حفظ کیی وسمت هل دادنه به 

 میده و با تموم رقبا مورد سیجشت قرار میده و تراز و معدل و یییی ی بهتفرصت مرور  باشیی

داشت ، تونسیت    ای آزمایشیشاید خیلی ها باورشون نشه، اما من با توجه به تجربه ای که تو آزمون

 ییا  تموم کی ! و حتی یک سوال ه  از این دقیقه به بعد جیواب نیدادم و   08دقیقه  آزمون اصلی رو

 اصًح نکردمی

وردم! البته خودم همچین انتظاری داشت ، چیون تیوی آزمونیای    آدقیقه وقت اضاف  48 دقیقاً یعیی

 بود! هنی  ساعت آخر اضافحدوداً آزمایشی همیشه 

توی آزمون اصلی وقت کی    خیلی از دوستان در جریان بودماین موضوع رو به این خاطر افت  که 

همچیان که یکی از دوسیتان میی افیت: اصیول فقیه رو       آوردن و به برخی از سواالت پاسخ ندادنی

 !پاسخ بده اذاشته بود برا دقایق پایانی که حتی به یک سوالش ه  نرسید

 تست زدنزمان 

هیر   باید قبیل از شیرکت تیوی    ،شرکت می کیین یکی از موسسات مرحله ایااه توی آزمونای آزمایشی 

 بزنینی تعیین شدهفرجه  تویرو  قسمت آزمونیهای مربوط به همون تست ،هاآزمون اینمراحل یک از 
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 جزلات

بر این بود که میابع محدود باشه، اما حقیقت این هستش که در کیار  تاکیددر قسمت معرفی میابع 

ییاری دهییده    در موقیع میرور  دانشیجو باشیه،    در اختییار  مفید و خًصهجزوه  ااه یک ،کتب اصلی

 است؛

جیزوه   بتونیه از هرکیدوم ییک    ،حیین مطالعیه مییابع اصیلی    من این هستش که داوطلب باید  توصیه

خًصه و مفید رو تهیه کیه که در موقع مرور بدردش بخورهی یعیی طوری باشیه کیه وقتیی میخیواد     

 ، نیازی به میبع اصلی نداشته باشهیمرور کیه، جز در مواقع ضروری

یا هر چیزی که با خونیدن   و« نمودار»یا  «خًصه فصل»رت جزوه ای که باید تهیه بشه میتونه به صو

 اون بتونی  کل مبحث خًصه شده رو توی ذهیمون مرور کیی ی

ک نفر هر دانشجویی باید با توجه به سطح خودش مطالبو خًصه کیه؛ یعیی ممکیه یاییکه  نکته مهم

ه کییه؛  صفحه و دیگری همین فصل رو توی سیه صیفحه خًصی    ده صفحه ای رو توی یک فصل یک

 !!خًصه ها به نوعی شخصی ان و خًصه اییکه خًصه های من به درد شما نمیخوره! ایندر نتیجه 

خًصه شیده، جزواتیی دارم کیه خیلیی کامیل تیرن؛ یعییی         اییکه من عًوه بر جزوات خبر خوباما 

 خًصه شده اس؛ اتعًوه بر جزو ،که تونست  حین مطالعه آماده کی  جزواتی

وقت زیادتری داشت  و عًوه بر جزوات خًصیه، جزواتیی   متعاقباً  وسه ساله  - چون من برنامه دو

 ندارهی هخصوصاً در آیدیک و جزا نیازی به میبع ثانوی کیفری و جزا آماده کردم که از مدنی،کامل 

 جزله خالصه بدرد بخور:

 یدکتر باقری رادجزوه اصول: بر اساس تدریس 

 جزلات مفصلی که آماده ان:

 ؛0و  7، 6، 4، 9، 2جزوات مدنی: مدنی

 : بر اساس تدریس دکتر سماواتییجزوات جزا و کیفری

 حقوق مدنی یک و پیج نداره؟ جزوات جزوه ندارن و یا اییکه چراچرا همه دروس  سوا ؟
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کامیل و   خیلیی آیدیم و  خصوصیاً اصیول، تجیارت    ،برخیی دورس  معرفی شدۀ اصلیِمیابع اوالً  :پاسخ

تیوی  ، دوماً مدنی یک و پیج نداشتن و ندارن کامل )حجی ( و نیازی به جزوه !جمع و جورنروون و 

 !ز روی کتاب نظ  دکتر کاتوزیان خوندمرو فقط اموسسه تدریس نشدن و من اونا

 فراموش نشه

؛ کیی مرور  ویک ماه آخر همه مباحالحتی ااه یک سال تموم به صورت مستمر درس بخونی ، باید 

زمیان اجیازه   داشته باشی ی در غییر ایین صیورت     شده اییه که جزوه خًصه مروربرا  کارو بهترین 

 ره!تًش یکساله بر باد بخدای نکرده ممکیه نمیده و رو اصلی مرور میابع 

 توجه

تایپ شده میو بخیونین، حتمیا بایید عیًوه بیر       مدنی اعتماد کردین و خواستین جزواتااه به بیده 

هیگام مطالعه به ه  همراهتون باشه تا  «، دکتر کاتوزیانقانون مدنی در نظ  کیونی»، کتاب اتجزو

 میبع اصلی آزمون، همون نکته ها هستنی بخونینی چرا کهمواد، حاشیه های کتاب فوق رو 

 توصیه مهم

 ملکی، استاد حقوق تجارت موسسه دادآفرین: دکتر 

 آزمون مطالعه کیی ی باشی  و نه اییکه صرفاً برا با سوادیهمه ما باید سعی کیی  وکیل 

فردای وکالیت دچیار    ،یعیی اییکه ممکیه با حفظ کردن بتونی  از سد آزمون رد بشی ، اما با این کار

 ییییی یمشکل ک  سوادی میشی  و 

هستش که با خودمون رو راست و درصدد فراایری کامل مباحیث باشیی  و عیًوه    بهترین کار این 

 ری ینیز به دست بیا وبر موفقیت آزمونی، توانایی و سواد کافی ر

رو  خواسیتن اوج  و ناراحت نشی  و دنبال یادایری باشی   هراز موفق نشدی چید بار ه  ااه حتی 

 موضوع یا موضوعاتی رو هیوز یاد نگرفیت ی بذاری  برا وقتی که

 چون برا آزمون وکالت آماده میشیم؛داریم ه بهترین زمان برا یادگرفتن، همین لحظاتیه ک

  نداشته باشیم.مطالب باقی مونده وقت برا مطالعه خیلی  ،ممکنه بعد از آزمون
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 نکته مهم

نهایت مطالعه به تموم قصدمون تموم کردن باشه! یعیی نباید با این تفکر درس بخونی  که  نبایدما 

 بشی  و ازش لذت ببری ی باید با درس خوندن عجینبلکه  فصل بیانجامهی یکدرس یا  یککردن 

 و این تفکر رو داشته باشی  که با قبولی توی این آزمون، همچیان مطالعه خواهی  داشیت و متعاقبیاً  

 ن لذت باشی یاوو در پی  ه  ادامه خواهد داشت مطالعه تلذ

بیه پاییان درس،   ی یعییی رسییدن   باشیه  بی فاییده خسته کییده و  نهدر غیر این صورت، مطالعه میتو

 !پایانی برای مطالعه تعیین نکنیم بنابراین:بدون درک و فه  آن؛ 

 

 در پایان 

همه  ،من مثلتا  ،مورد استفاده دوستان الیقم قرار بگیره ،جربیات و تو یه هاامیدوارم این ت

 راهی هموارتر در پیش داشته باشن.متعاقباً تجربه نکنن و  رو شخصاً و مشکالت مسایل

 

        1394زمستان :بلدیدالد        با آرزلی موفقیت ل شادکامی

 

 

 خویش را می شنود؛دنیای ما چون کوهساریست که هرکس در آن بانگ زند، انعکاس صوت 

 .کسی که روحش از مهر و محبت سرشار باشد، از دیگران جز محبت و وفا نمی بیند 
 «لرد آلیبوری»


