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آزمون وکالت
داستان موفقیت من
در آزمون وکالت
برنامــه ریــزی مــن بــا خیلــی از دوســتان تفــاوت داشــت.
مــن عــادت نــدارم تــا یــک درس را کامــا نخوانــدهام و
تســلط نســبی پیــدا نکــردهام بــه ســراغ درس دیگــری بــروم.
این عادت من است .
مثــا بــرای آزمــون وکالــت اولیــن درســی کــه شــروع بــه
خوانــدن آن کــردم ،تجــارت بــود و بــرای خــودم بــر اســاس
منابعــی کــه قصــد داشــتم بخوانــم و توانایــی اجــرای آن را
داشــتم زمانــی مشــخص کــردم مثــا  ۱۰روز.
بعــد در ایــن  ۱۰روز نهایــت ســعی و تالشــم را میکــردم کــه
کل منابــع را بخوانــم (البتــه مــن قبــل از شــروع برنامــه .چنــد
روز فشــرده قوانیــن مدنــی و تجــارت و آییــن دادرســی مدنــی
و آییــن دادرســی کیفــری و جــزا و بعضــی از قوانیــن خــاص
را کامــا خوانــدم و مــن بعــد از آن کاری بــه برنامــه ریــزی
خــودم نداشــتم و هــر روز  ۳تــا از قوانیــن را دوره میکــردم
یعنــی بــرای هرکــدام نیــم ســاعت وقــت میگذاشــتم و
هرچندتــا مــاده کــه میتوانســتم را بــا دقــت میخوانــدم
کــه مجموعــا روزی  5/1ســاعت میشــد و ایــن برنامــه هــر
روز مــن بــود)
اگــر برنامــه ریــزی ســاعتی میکــردم دچــار اســترس
میشــدم و تمرکــز الزم بــرای درک کامــل مطلــب را از
دســت مـیدادم مثــا بــه جــای اینکــه تمرکــز کنــم تــا یــک
مبحــث را خــوب بفهمــم حواســم بــه ایــن بــود کــه چقــدر
زمــان دارم تــا فــان صفحــه تمــام شــود...

ایــن بــرای مــن مخــرب بــود بــرای همیــن اصــا برنامــه
ریــزی ســاعتی و مبحثــی نکــردم (شــاید خیلــی از دوســتان
اینطــور برنامــه ریــزی را نپســندند ولــی مــن میپســندم و بــا
آن نتیجــه گرفت ـهام)

منتهــا کســی میتوانــد اینگونــه برنامــه ریــزی کنــد کــه در رســیدن بــه
هــدف خــود مصمــم باشــد و تنبلــی نکنــد و بــا خــود نگویــد مــن کــه
زیــاد وقــت دارم امــروز هــم اگــر نخوانــدم مهــم نیســت....
مــن اینگونــه نبــودم و قــدر تمــام لحظههایــم را میدانســتم و واقعــا
زمــان بــرای مــن طــا بــود چــون کال  ۳مــاه وقــت داشــتم تــا بــرای
آزمــون آمــاده شــوم.
بعــد از تمــام کــردن یــک درس بــه ســراغ درس بعــدی میرفتــم کــه
ایــن درس اصــول فقــه بــود و بعــد از تمــام کــردن آن یــک دور بــه
صــورت فشــرده درس تجــارت را دوره میکــردم و بعــد بــه ســراغ
درس جدیــد میرفتــم.
درس بعــدی آییــن دادرســی مدنــی بــود و بعــد از تمــام کــردن
آن درس اصــول فقــه را بــه صــورت فشــرده دوره میکــردم و بعــد بــه
ســراغ درس جدیــد میرفتــم.
درس بعــدی آییــن دادرســی کیفــری بــود و بعــد از تمــام
کــردن آن تجــارت و آییــن دادرســی مدنــی را بــه صــورت فشــرده دوره
میکــردم
درس بعــدی جــزا بــود و بعــد از اتمــام آن آییــن دادرســی کیفــری و
اصــول فقــه را بــه صــورت فشــرده دوره میکــردم

درس بعــدی مدنــی بــود کــه در ایــن زمــان مــن  ۲۵روز تــا
آزمــون وکالــت وقــت داشــتم بنابرایــن بــرای ایــن درس ۱۵
روز را در نظــر گرفتــم و بعــد از اتمــام آن  ۳روز قوانیــن خــاص
را خوانــدم و بقیــه روزهــا را بــه دورهی کلیــه قوانیــن و آرای
وحــدت رویــه اختصــاص دادم

این برنامه من برای آمادگی در آزمون وکالت در مدت  ۳ماه بود

شاید خیلیها با این روش موافق نباشند.

اصال مهم نیست!!!

بلکــه ایــن مهــم اســت کــه شــما یــک برنامــه ریــزی کنیــد
کــه بــه راحتــی و آرامــش کامــل بتوانیــد آن را اجــرا کنیــد.
پــس بــرای همیــن اســت کــه میگویــم برنامــه ریــزی بایــد
شــخصی باشــد.
مــن بــرای خــودم یــک اصــل کلــی داشــتم و بــه آن اعتقــاد
داشــتم و آن هــم ایــن بــود کــه فقــط تمرکــزم را در ایــن
بگــذارم کــه هــر درســی را کــه بــرای بــار اول خوانــدم دقیــق
بخوانــم و کامــا یــاد بگیــرم و اصــا دغدغــه دوره کــردن آن
را نداشــته باشــم.

چــون مــن معتقــدم کــه اگــر یــک مطلبــی را کامــا بفهمیــد
تــا ماههــا در خاطرتــان میمانــد حتــی اگــر دور ه هــم نکنیــد
یعنــی دغدغ ـهی ایــن را نداشــتم کــه وای اگــر دوره نکنــم
چــی ،وای اگــر یــادم رفتــه باشــد چــه کار کنــم.
وای......
بــرای بعضــی درســها وقــت دوره کــردن داشــتم ولــی در
زمــان دوره هــم وقــت نکــردم تمــام منابــع را دوره کنــم بلکــه
فقــط همــان منابعــی را کــه فکــر میکــردم اصلــی اســت و
بیشــتر منبــع طــرح ســوال اســت را دوره میکــردم

پــس ایــن را از بــرادر کوچــک خــود داشــته
باشــید کــه مهمتریــن بخــش مطالعــه همــان دور
اول اســت و نهایــت تالشــتان را بکنیــد تــا کامــا
مطالــب را بفهمیــد

چند نکته مهم
*دوســتان عزیــز شــما در بهتریــن حالــت بــا روزی  ۷تــا  ۸ســاعت شــروع بــه مطالعــه میکنیــد
و بــا احتســاب  ۸ســاعت خــواب و یــک ســاعت هــم زمــان پــرت ،مجموعــا  ۱۷ســاعت زمــان
صــرف میکنیــد و  ۷ســاعت بــرای تفریــح ،میــل کــردن غذا،خرید،ورزش،تماشــای فیلــم و..زمــان
دارید.شــما برنامــه ریــزی میکنیــد کــه بــه تمــام کارهایتــان برســید نــه اینکــه از همــه چیــز
محــروم شــوید
ع زاده از ســاعت  ۷صبــح درس میخوانــد تــا ســاعت ۱۵بعــد
رتبــه  ۲کانــون البــرز آقــای ســمی 
از آن بــه کارهــای دیگــرش میرســید،معدل ایشــان طــوری اســت کــه در هــر
کانــون کــه شــرکت کــرده بــود رتبــه تــک رقمــی مـیآورد.
(کال  ۴ماه درس خوانده بود)

مطلــب مهــم دیگــر در رابطــه بامنابــع است.دوســتان  ،مــن میتوانــم بــرای درس مدنــی  ۱۰جلــد
کتــاب بــه شــما معرفــی کنــم کــه بخوانید.آیــا میتوانید؟بــه فــرض مدنــی را تمــام کردیــد .آیــا
میتوانیــد منابــع درســهای دیگــر را بخوانیــد؟
خوانــدن منابــع زیــاد هنــر نیســت.بلکه شــما بایــددر ابتــدا منابــع اصلــی را خــوب بخوانیــد و
مســلط شــوید و بعــد اگــر زمانــی باقــی مانــد منابــع بیشــتری را بخوانید.شــما بــه منابعــی کــه
مــن خوانــدهام یــا آقــای حیــدری خوانــده اســت نــگاه کنید.همــه منابــع اصلــی اســت .ولــی خیلــی
دقیــق خواندیم(اگــر دقیــق نخوانیــد نتیجــه نمیگیریــد ،علــت نتیجــه نگرفتــن خیلــی از دوســتان
نخوانــدن منابــع خــاص نیســت بلکــه همیــن منابــع را خــوب نخواندهاند.بــاور کنیــد ایــن حــرف
عیــن صداقــت اســت کــه میگویــم .مــن بــا بیشــتر دوســتانی کــه در کانــون البــرز صحبــت
میکــردم اکثــرا همیــن منابــع را خواندهانــد ولــی یــک تفــاوت بــا دیگــر عزیزانــی کــه قبــول
نشــدند داشــتند و آنهــم ایــن بــود کــه بــه جــای اینکــه فکرشــان ایــن باشــد کــه ای وای مــن
فــان کتــاب را نخوانــدهام مــن فالن...همیــن منابعــی کــه در نظــر گرفتــه بودنــد طــوری خوانــده
بودنــد کــه کامــا مســلط شــده بودنــد .فقــط همیــن)

مــن بعــد از هــر  ۴۵دقیقــه مطالعــه ۱۰دقیقــه تــا  ۱۵دقیقــه اســتراحت میکــردم در ایــن ۱۵
دقیقــه هــم برنامــه داشــتم ۵دقیقــه آن را نرمشــهای کششــی انجــام مـیدادم تــا گــردش خــون
خوبــی داشــته باشــم و بقیــه آن را چیــزی میخــوردم یــا چشــمهایم را بــا دســتانم میپوشــاندم
تــا نــوری بــه چشــمم نخــورد تــا خســتگی آن در بــرود

دوســتان عزیــز حتمــا بعــد از ۸تــا  ۱۰روز مطالعــه مســتمر یــک روز اســتراحت کنیــد و اصــا درس
نخوانیــد بــاور کنیــد ایــن کار بــه قــدری بــرای ادامــه برنامــه ریــزی شــما الزم اســت کــه قابــل
وصــف نیســت.
اگــر دقــت کــرده باشــید وقتــی کــه چنــد روز درس میخوانیــد و آنهــم فشــرده و بــا تمرکــز بــاال
در ســرتان یــک احســاس گرفتگــی میکنیــد و ایــن یعنــی خســتگی مغــز .پــس مغــز شــما نیــاز
بــه اســتراحت دارد.و مطمئــن باشــید تأثیــر آن خیلــی بیشــتر از ایــن اســت کــه مــداوم و بــدون
اســتراحت درس بخوانیــد چــون بــا ایــن اســتراحت شــما انــرژی تــازه میگیریــد و بــا تمــام نیــرو
برنامهتــان را اجــرا میکنیــد.

* یــک نکتــه مهم.میدانیــد رقیــب شــما چــه کســی اســت؟؟؟؟؟؟؟؟خودتان! بــاور کنیــد رقیــب
اصلــی شــما خودتــان هستید.شــما بایــد بــا خودتــان مبــارزه کنیــد بــا زجــر کشــیدنتان بــا کمبــود
خوابتــان بــا بــه دنبــال خیلــی از تفریحــات نرفتنتــان ،بــا تنبلیتــان ،بــا بــی ارده بودنتان.....بــا اینهــا
بایــد مبــارزه کنیــد و پیــروز شــوید

* یــک حرفــی را مــن همیشــه بــه خــودم مـیزدم و دوســت دارم تــا در اینجــا بــه شــما دوســتانم
بگو یم :
مــن وقتــی خیلــی خســته میشــدم و بــه قــول معــروف داشــتم کــم میآوردم(مخصوصــا روزهــای
آخــر کــه فشــرده تریــن قســمت برنامــه بــود و روزی  ۱۵ســاعت مطالعــه داشــتم) بــا خــودم
میگفتــم هرکــس کــه بــه جایــی رســیده اســت زحمــت کشــیده و زجــر کشــیده پــس مــن کــه
میخواهــم بــه جایــی برســم بایــد زجــر بکشــم و زحمــت بکشــم
بــا گفتــن ایــن جملــههــا بــه خــودم واقعــا روحیــه میگرفتــم ومصممتــر میشــدم و بــا آرامــش
کامــل درســهایم را میخوانــدم بــه خــدا از زجــر کشــیدنم لــذت میبــردم
یــادم اســت یــک دفعــه بدجــور ســرما خــورده بــودم ولــی بــاور کنیــد بــا ایــن بیحالــی تــا صبــح
درس خوانــدم و خــودم از ایــن اراده لــذت بــردم
 ۲روز قبــل از آزمــون وکالــت کلیــه درد گرفتــم (دوســتانی کــه تجربــه کلیــه درد را دارنــد االن
میداننــد کــه چــه دردی را تحمــل کــردم)
ولــی بــا ایــن حــال کتــاب قانــون مدنــی دســتم بــود و راه میرفتــم و درس
میخوانــدم و از دردفریــاد میکشــیدم .

ایــن جملهــای کــه در مــورد رمــز موفقیــت در وبــاگ گذاشــتم را بــاز دوبــاره در اینجــا قــرار میدهــم ایــن وصــف حــال
مــن بــود:
مــرد جوانــی از ســقراط رمــز موفقیــت را پرســید ،ســقراط گفــت کــه همــراه او بــه کنــار رودخانــه بیایــد .وقتــی بــه رودخانــه
رســیدند ،هــر دو وارد آب شــدند بــه حــدی کــه آب زیــر گــردن شــان رســید .در ایــن لحظــه ســقراط ســر مــرد را گرفتــه و
بــه زیــر آب بــرد .مــرد تــاش مــی کــرد تــا خــود را رهــا کنــد ،امــا ســقراط قــوی تــر بــود و او را تــا زمانــی کــه رنــگ
صورتــش کبــود شــد محکــم نگــه داشــت .وقتــی ســقراط ،مــرد جــوان را از آب خــارج کــرد ،اولیــن کاری کــه او انجــام
داد ،کشــیدن یــک نفــس عمیــق بــود.
سقراط از او پرسید :در زیر آب تنها چیزی که می خواستی چه بود؟
مرد جواب داد :هوا
ســقراط گفــت :ایــن رمــز موفقیــت اســت .اگــر همــان طــور کــه هــوا را مــی خواســتی در جســتجوی موفقیــت هــم باشــی
بــه دســتش خواهــی آورد.
رمز دیگری وجود ندارد
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