برنامه مطالعاتی

نوروز

برنامه هفته چهاردهم :

برنامه مطالعاتی نوروز

الف  :مباحث درسی که این هفته باید خوانده شوند ( ویدئو جلسات حقوق مدنی  -5جلسات  1تا پایان جلسه ) 17

ب :مواد قانونی  :مواد قانون تجارت
 .1فصل اول  :نکاح مواد  1034الی  1132قانون تجارت
 .2فصل دوم  :طالق مواد  1133الی  1157قانون تجارت
 .3فصل سوم  :خانواده مواد  1158الی  1206قانون تجارت
قوانین خاص و آرای وحدت رویه مرتبط :
قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

ب :مباحثی درسی که در ایام عید نوروز باید مرور شوند
 -1برنامه هفته اول فرودین ماه ( دوره برنامه هفته اول تا پایان هفته هفتم )

بهترین برنامه ریزی عید برای آزمون وکالت 98

از آنجایــی کــه دیــد و بازدیــد در دوران تعطیــات عیــد یــک امــر اجتنــاب ناپذیــر اســت ،داشــتن برنامــه یــک اصــل بســیار مهــم اســت .دارا بــودن
یــک برنامــه ی اختصاصــی ،متناســب بــا شــرایط تــان مــی توانــد تصویــر درســت تــری از مســیر را بــه شــما بدهــد .در واقــع برنامــه ریــزی بــه
شــما ایــن فرصــت را مــی دهــد کــه از وقتــی کــه داریــد بــه بهینــه تریــن صــورت اســتفاده کنیــد .یــک برنامــه ریــزی حرفــه ای ،هرگــز موجــب
خســتگی شــما نخواهــد شــد ،زیــرا بــا وجــود پیوســتگی ،بــا مدیریــت زمــان ،شــما را بــه تمامــی هــدف هــای مدنظرتــان مــی رســاند.

 -2برنامه هفته دوم فرودین ماه ( دوره برنامه هفته هشتم تا پایان هفته چهاردهم )
ج  :آزمون جامع شماره  : 1شامل دروس هفته اول تا پایان هفته چهاردهم ( روز جمعه  23فرودین ماه ) بر گزار میگردد

توصیه های ما برای وکالتی ها! عید فرصتی طالیی است!
اولیــن توصیــه مــا بــه داوطلبــان آزمــون وکالــت  98ایــن اســت کــه اصــا ناامیــد نباشــید .بــه قــدر کافــی زمــان در اختیــار داریــد ،شــما بــا داشــتن
یــک برنامــه ی دقیــق و عمــل کــردن بــه آن ،مــی توانیــد خــود را قبــول شــده تصــور کنیــد.

افکار منفی تان را دور بریزید:

عید بهترین فرصته که کلی جلو بیفتی!

برای برنامه ریزی عید با مشاور آموزش رسانا تماس بگیرید

ایــن تصــور را کــه زمــان را از دســت داده ایــد ،از ذهنتــان پــاک کنیــد .زیــرا در حــال حاضــر فرصــت عیــد مــی توانــد موجــب برتــری شــما نســبت
بــه داوطلبانــی کــه چنــد مــاه قبــل را مطالعــه نمــوده انــد و تصمیــم دارنــد کــه در عیــد اســتراحت کننــد ،شــود.

هنوز خیلی وقت دارید
در ذهــن اکثــر مــا تصــوری  ۱۴روزه بــرای تعطیــات نــوروز اســت کــه معتقدیــم حداقــل  ۷روز آن را بایــد بــه اســتراحت پرداخــت .امــا اگــر دقیــق
تــر تعطیــات نــوروزی را بررســی کنیــم ،از حــدود  20اســفند کــه اکثــر مراکــز رو بــه تعطیلــی اســت ،تــا حــدود  ۲۰فروردیــن کــه بــه قــول گفتنــی
تــق و لــق اســت ،یــک فرصــت یــک ماهــه اســت کــه در ایــن مــاه کــه در واقــع در بــازه ی  8ماهــه ی پیــش از آزمــون وکالــت  98قــرار مــی
گیــرد ،بســیاری از سرنوشــت هــا دســتخوش تغییــر مــی شــوند.

برنامه ای برای جبران دروسی که از مطالعه ی آنها عقب مانده اید
اگــر کتابــی داریــد کــه هنــوز نتوانســته ایــد ،آن را مطالعــه کنیــد و یــا اگــر فصلــی از یــک کتــاب را بــه طــور کامــل کنــار گذاشــته ایــد ،دوران عیــد
بهتریــن زمــان بــرای جبــران دروس عقــب مانــده اســت.

