راهنمای موفقیت
گفتگو با قاسم رحمانی رتبه  1آزمون وکالت قم

برنامه هفته نهم
الف  :مباحث درسی که این هفته باید خوانده شوند

مشاهده ویدیو جلسات حقوق تجارت  -4جلسه 1تا انتهای جلسه 30
فصل اول  :برات (مواد  223تا  )306قانون تجارت
قوانین خاص مرتبط :
 -1رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور1374.2.12-597:
فصل دوم  :سفته (مواد  307تا  )309قانون تجارت
قوانین خاص مرتبط :
-1ماده  63کنواسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین المللی
-2رای شماره  1359-13554مورخ  31/5/61رای اصراری شماره  22783مورخ 12/9/39رای شماره  1052مورخ 12/5/16
فصل سوم  :چک مواد ( مواد  310تا  ) 317قانون تجارت
قوانین خاص مرتبط :
-1رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 1374.2.12-597
ب :مباحثی درسی که این هفته باید مرور شوند ( تسلط بر مواد قانون )

*** تسلط بر مواد قانون حقوق تجارت  1تا 3
تسلط بر مواد قانون حقوق تجارت  ( 1مواد  1تا  335 / 19تا  357 / 356تا  377 / 376تا  395 / 394تا  402 / 401تا 411قانون تجارت )
تسلط بر مواد قانون حقوق تجارت  ( 2مواد  116تا  183 / 140تا  141 / 189تا  94 / 182تا  115قانون تجارت )تسلط بر مواد قانون حقوق تجارت  ( 3مواد 1تا  300الیحه اصالحی قانون تجارت )ج  :آزمون درسی این هفته  :حقوق تجارت  1تا  ( 4روز جمعه  26بهمن ماه ) بر گزار میگردد

تلفن تماس 021-284296 :
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راهنمای موفقیت :

موفقیت در آزمون وکالت نیازمند مطالعهی عمیق از ماهها قبل است

چکیده گفتگو با قاسم رحمانی
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی
ارشد از دانشگاه مفید قم و مقطع
کارشناسی از دانشگاه قم در رشته
حقوق
و رتبه  1آزمون وکالت قم

بایــد بگویــم بــه نظــر مــن گرچــه اثــر تحصیــل در دانشــگاههای برتــر
و بهرهمنــدی از وجــود اســاتید توانمنــد در موفقیــت در آزمونهــای
مختلــف قابــل انــکار نیســت امــا حقیقتــ ًا دانشــگاه و اســتاد فقــط
ســرنخ پیشــرفت و ترقــی هســتند و عمــده بــار موفقیــت مبتنــی بــر
جهــد و تــاش خــود داوطلــب اســت.

رتبه 1

لت قم

ون وکا

آزم

بنده در طول تحصیل همواره سعیم بر آن بود که مطالب را با عالقه خوانده و آنها را یاد بگیرم به ویژه در دروسی مانند حقوق مدنی و اصول فقه که
در اکثر قریب به اتفاق آن ها نیز نمرههای باالیی کسب نمودهام ،اگرچه وجود مشکالت متعدد رسیدن به این مهم را به طور مستمر سخت و دشوار
مینمود.
براساس تجربهی شخصی باید بگویم موفقیت در آزمون وکالت و سایر آزمونهای حقوقی پیش از هر چیز ابتدا محتاج توکل و تسلیم در برابر
خدای مهربان و طلب عاجزانه از خالق بیهمتا برای موفقیت و سپس نیازمند مطالعهی عمیق از ماهها قبل است و با مطالعه در عرض چند ماه پیش از
آزمون ،امکان موفقیت بسیار اندک خواهد بود.

نکاتی را برای جمعبندی بیان میکنم :
اگر به خدا توکل نموده و تسلیم او باشید او خود کارهایتان را هرچند با تأخیر،
اما بدونشک تنظیم نموده و موفقتان میگرداند.

محیط خانه را باید و ناچاراً به هر نحوی شده ،آرام نموده و بدون استرس و
تشویش ذهنی از هر چیز و از هر کاری باید مطالعه نمایید.
(درگیری ذهنی با هر چیزی ،ضد آرامش که الزمهی مطالعه است ،میباشد).

www.resana.com

تلفن تماس 021-284296 :

مطالب را سعی کنید یاد بگیرید و بفهمید و از حفظ کردن بپرهیزید مگر در
صورت ناچاری .این راهکار نه تنها شما را در آزمون بلکه در کار وکالت نیز
موفق میسازد.

مطالب را سعی کنید یاد بگیرید و بفهمید و از حفظ کردن بپرهیزید مگر در
صورت ناچاری .این راهکار نه تنها شما را در آزمون بلکه در کار وکالت نیز
موفق میسازد.

هیچگاه اسیر کتاب خاصی نباشید و از اینکه کتاب خاصی را ندارید نگران
نباشید اگرچه اگر کتاب پرمایهای را دیدید حتم ًا آن را تهیه نموده و آن را
مطالعه نمایید.

هیچگاه از خالصهنویسی غافل نمانید و کار را بر خود سهل نمایید.

هیچگاه از خواندن و مطالعه دور نشوید حتی در صورت خستگی ساعت
خواندن را کاهش دهید ولی آن را کنار نگذرید.

سعی کنید ذهنتان سؤالساز باشد چهآنکه با یافتن پاسخ آن سؤال ،بسیار
بعید است که پاسخ آن از یاد و خاطرتان خارج شود.
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در چند ماه مانده به آزمون به ویژه در ماه آخِر ،برنامههای تفریحی و تماشای
برنامههای تلویزیونی را نه تنها کم بلکه به طور مطلق تعطیل نمایید و فکر و
ذکرتان درس و آزمون باشد.

هر روز تست بزنید (تست زدن بسیار مؤثر و مفید است) اما مبادا بدون مطالعه
تست بزنید که بسیار بسیار مضر است .سعی کنید با هر تستی که میزنید یک
نکته جدید یاد بگیرید.
در پایان سخنی شیرین از استاد جناب دکتر مرحوم ناصر قربانیا (مهاجر الی اهلل) که در فاجعهی تلخ منا جانشان را از دست دادند بیان میدارم
(روحشان شاد و یادشان گرامی) (( :ه ّمت بلند دار که مردان روزگار ،از ه ّمت بلند به جایی رسیدهاند))
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