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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یكی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی كشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب كرده است؛ دانشجویانی كه پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند� 
منابعی كه در دانشكده های حقوق، مبنای كار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
كه طی  هستند  جزواتی  و  كتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان كه باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نكرده اند� 
این، درحالی است كه نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انكارناپذیر است� به این ترتیب، ضرورت تدوین كتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ كتاب هایی كه روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد� 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر كتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد� این مؤسسه افتخار دارد كه با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  كه  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد� انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند�

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فصل اول

مقدمه 
»اگر زندگی را دوست دارید، وقت تلف نكنید� چرا كه زندگی از وقت ساخته شده است�« 

)بنجامین فرانكلین(

زمان با ارزش ترین منبعی است كه در اختیار داریم� سرمایه ی وقت باید با دقت 
و احتیاط استفاده شود؛ زیرا در دنیای امروز وجود خواسته ها و دل مشغولی های 
تمام  به  رسیدن  لذا  می گیرند؛  ما  از  را  بسیاری  فرصت های  اطراف مان،  فراواِن 
خواسته ها برای ما امری محال است و باید آنها را بر اساس اهمیت طبقه بندی 
كنیم؛ مجبوریم و باید مدتی از عده ای از آنها چشم پوشیده و یا دست كم تا مدتی 
كوتاه از آنها چشم پوشی كنیم� اینجاست كه مدیریت زمان چهره نموده و به تََبَع 

آن، لزوم برنامه ریزی صحیح و دقیق احساس می شود�



7 فصل اول

پس بیایید عزم خود را جزم كرده و در این دوره ی زمانی پیوسته بر هدف 
خود  اوقات  برای  كنید�  تمركز  است  وكالت،  آزمون  در  قبولی  همان  كه  خود 
برنامه ریزی كرده و فعالیت هایتان را ساماندهی نمایید و استعدادها و توانایی خود 

را به گونه ای متمركز كنید تا به باالترین بازدهی فردی برسید� 
سعی كنید به كارهایی نپردازید كه به شما كمكی نمی كنند و برای شما بازگشت 
انرژی چندانی نخواهند داشت� و اگر زمان كافی برای انجام دادن كارهایی كه به 
آزمون موبوط می شود ندارید، باید تصمیم بگیرید كه دل مشغولی های فرعی را 
به بعد موكول  را  آنها  پایانی فهرست كارهایتان سوق دهید و اجابت  به بخش 
كنید� برای این منظور ضرب االجل هایی را برای بودجه بندی دروس تعیین كرده 
و به آن پایبند باشید� ضرب االجل ها، شما را وادار می كنند تا سخت تر و كارآمدتر 
به مطالعه مشغول شوید و انگیزه ی به پایان رساندن مطالعه ی مباحث را طبق 

برنامه دقیق در خود تقویت كنید�
این كتاب درباره مدیریت زمان به منظور موفقیت در آزمون وكالت تهیه شده 
است� نگارنده هرچه درباره ی افرادی كه در این آزمون موفق شده اند بیشتر دقیق 
شده، دریافته است كه همه ی آنها یک وجه مشترك دارند: آنها ارزش بسیار 
زیادی برای وقت خود قائل بوده اند و در این مرحله كاماًل توجه خود را 
به هدف معطوف كرده و هیچ گاه آن را فراموش نكرده اند� به طور روزمره 
مباحث درسی را به مراحل كوچک تقسیم و با جّدیت همیشگی و منظم با انگیزه 

و تالش فراوان به هدفشان جامه ی عمل پوشانده اند� 
مساله ی مهم دیگر این است كه وقتی شما قوانین مدیریت زمان را رعایت 
می كنید، به دستاوردهای چشمگیر دیگری در تمام بخش های زندگی می رسید؛ 
زیرا عادت به تكمیل كارها و به پایان رساندن كاری كه شروع كرده اید، بخش 
اصلی شخصیت سازی است و شما نمی توانید یک شخص كامل و كارآمد را تصور 
كنید كه قادر نباشد آنچه را شروع كرده به پایان برساند و تقویت این رفتار،  راه 

رسیدن به موفقیت در بلند مدت است�
امید است كه صرف نظر از نتیجه ای كه در این آزمون به دست می آید بتوانید 
با تسلط بر وقت خود، برآینده ی خود نیز كنترل كامل داشته و با تسلط بر این 
مهارت، مدیریت زمان را الگوی اصلی برای كلیه ی عادات كاری خود قرار دهید� 
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اهمیت برنامه ریزی
1- برنامه ریزی، استفاده ی هوشمندانه از وقتی است كه شما در اختیار دارید؛ 
زیرا مطالعه به همراه یک برنامه ی طبقه بندی شده به شما جهت می دهد و این 
فرصت را در اختیارتان قرار می دهد تا بدانید به چه هدفی می خواهید برسید و 
چگونه باید به آن برسید� بدون برنامه ریزی، جهت نخواهید داشت و وقت خود 
را برای كارهایی تلف خواهید كرد كه ممكن است هیچ تأثیر مثبتی در آینده ی 

شما نداشته باشد� 
2- یک برنامه ی منظم به شما آرامش می دهد؛ زیرا همین كه بدانید مراحل 
به آزمون را طی می كنید به شما احساس آرامش خواهد داد و بدون  رسیدن 
برنامه دچار سردرگمی خواهید شد و نخواهید دانست كه از كجا شروع كنید و 

چگونه روزهایتان را بگذرانید� 
می شود�  انرژی  رهایی  و  استرس  كاهش  موجب  زمان،  برنامه ریزِی   -3
برنامه ریزی و سامان دهیِ  روز،  هفته و ماه احساس كنترل و تسلط بیشتری بر 
آزمون را برای شما به ارمغان می آورد و احساس می كنید كه مسئولیت آزمون را 
به دوش دارید� در واقع موجب افزایش عزت نفس شما شده و قدرت شخصی تان 

را بهبود می بخشد�   
4- برنامه ریزی، تمركز حواس را آسان و ذهنتان را برای یادگیری بهتر آماده 

می كند� 
5- برنامه ریزی در افزایش میزان درك و یادگیری شما بسیار اثر می گذارد 
و عالوه بر این، شما را از سرگردانی و نگرانی نجات می دهد؛ زیرا در بسیاری از 
موارد، داوطلبان برای مطالعه پشت میز می نشینند ولی نمی دانند چه درسی را 
بخوانند یا چه مقدار از كتاب را تا چه وقت مطالعه كنند؛ ازاین رو، مدتی را صرف 
فكركردن درباره ی این موضوع كرده و پس از مدتی سرگردانی شروع به مطالعه 
می كنند، ولی اگر برنامه ی درستی داشته باشند می دانند چه درسی را مطالعه 
تأثیر  اهمیت،  كم  به ظاهر  مسأله ی  و همین  بخوانند،  را  آن  مدت  تا چه  كرده 
زیادی در یادگیری دارد و بدین وسیله می توان به سادگی به هدف خود رسید� 
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موانع اجرای صحیح برنامه ریزی درسی
آموزشی  كالسهای  در  شركت  با  شما  درسی:  موضوعات  بر  تسلط  عدم   -
می توانید در رفع اشكاالت درسی خود دست آوردهای قابل توجهی كسب كنید� 
- عدم شناخت نقاط ضعف و قوت خود و تالش در برطرف كردن آنها: برای 
غلبه بر این مشكل می توانید در آزمون های آزمایشی مؤسسه شركت نمایید� در 
صفحات آینده اهمیت آزمون ها و ویژگی های منحصربه فرد آزمون های مؤسسه 

بررسی می شود�     
در  آن  مكتوب كردن  و  هدف  تعیین  برنامه ریزی،  شروع  برای  قدم  اولین 
صفحه ی 10 و سپس پركردن جدول زمان های مطالعه در صفحات 51 تا 90 
این  براساس  است�   12 صفحه ی  در  شخصی  فعالیت  منحنی  تنظیم  جدول  و 
جدول، شما می توانید زمان هایی را كه در آن توان بیشتری دارید، یا برحسب 
فعالیت های خود )شركت در كالس آموزشی،خواب و ���( فرصت های مناسب خود 

را مشخص كنید�
»ویژگی بی نظیری وجود دارد كه هرانسانی، برای پیروزشدن باید از آن برخوردار باشد 

و آن تعیین كردن هدف است� این كه انسان به درستی بداند كه چه می خواهد و برای 

دست یابی به هدفش اشتیاقی سوزان داشته باشد�«  )ناپلئون هیل(

تعیین هدف و مقصد )مكتوب فكر كنید(
از جمله عواملی كه نقش آن در موفقیت افراد و رسیدن به اهداف معین انكار 
این نكته مهم  تنها دانستن  ناپذیر است،  مدیریت زمان است� بدیهی است كه 
نیست، بلكه باید بكوشیم كه به آن عمل كنیم� به عبارتی ابتدا ما باید یک تصویر 
واضح از هدف خود كه قبولی در آزمون وكالت است، تعیین كرده و آن را عالوه 
بر ذهن خود در جای قابل دسترسی مكتوب كنیم� زیرا اهداف مكتوب می تواند 
شما را از سرگردانی در جزئیات بی فایده برهاند� نباید از یاد برد كه بزرگترین 
مانع برای رسیدن به هدف و موفقیت در آن، فراموش كردن یا عدم توجه كافی 
به آن است؛ درغیراین صورت شما زمان های بسیاری را در مسیر جزئیات بی ثمر 
هدر خواهید داد و این، نقطه ی آغاز مدیریت زمان شما برای قبولی در آزمون 
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كارآموزی وكالت است� 
بعد از تعیین هدف باید وقت خود را برنامه ریزی نموده و تالش كنید تا از 
فرصتی كه در اختیار دارید بهترین استفاده را بنمایید� شما باید در این راه دائماً 
به خود انرژی مثبت داده و هدف خود را به شیوه ای مثبت بیان كنید؛ زیرا وقتی 
اندیشه های مثبت را در سر بپرورانید، در مسیر دست یابی به پیامدهای مثبت 

قرار می گیرید� 
پائولو كوئیلو می گوید: »خداوند در زندگی هركس مسیری قرار داده است، 
اند،  باید آن را طی كند؛ نشانه هایی را كه خداوند بر سر راهتان قرار داده  كه 

بخوانید�«
مأموریت  بر  تمركز  با  و  پایین  كادر  در  خود  هدف  مكتوب كردن  با  اكنون 
با  به سوی دستاورد  دارید  پیوسته  زمانی  این دوره ی  و هدفی كه در  شخصی 

ارزش خود و نتیجه ی مطلوب حركت كنید� 



۱۱ فصل اول

تنظيم منحنی فعاليت شخصی 
در طول روز توان اجرایی هركس دچار نوسان و تغییر است� 

این تغییرات به طور طبیعی از فردی به فرد دیگر متفاوت، اما قابل پیش بینی 
است� طبق بررسی های آماری، متوسط فعالیت روزانه و نوسانات آن به شرح زیر 

است:
- باالترین سطح فعالیت ها معموالً هنگام صبح صورت می گیرد� این سطح از 

فعالیت، مجدداً در نیمه ی دوم روز به دست نخواهد آمد�
- بعد از ظهر و به طور مشخص بعد از صرف ناهار، دوره ی كندی فعالیت و 

ركود شروع می شود� 
- بعد از غروب، منحنی اجرا به طور پیوسته سقوط می كند تا اینكه در چند 

ساعت بعد از نیمه شب به پایین ترین نقطه ی خود می رسد� 
هر داوطلب باید آهنگ نوسانات و تغییرات روزانه ی خود را رصد كند تا بتواند 
مباحث مهم و دشوار را برای نقطه ی اوج در صبح تنظیم كند� همچنین در طی 
زمانی كه فعالیت رو به كاهش می گذارد، نباید برخالف آهنگ بیولوژیک خود 
كاری انجام دهید، بلكه سعی كنید تا با تمدد اعصاب به مباحث سبک تر بپردازید� 
می توانید  می شود،  صعودی  شما  فعالیت  منحنی  بعدازظهر  اواخر  در  وقتی 

مطالعه ی مباحث مهم را از سر بگیرید� 
بر اساس این منحنی، اوقات مطالعه ی خود را در جدول ذیل بنویسید�
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مزايای شرکت در آزمون های آزمايشی چتر دانش
1- برنامه ریزی علمی بر اساس موضوع مواد قانون؛

2- طراحی سؤاالت مفهومی و شبیه سازی شده توسط اساتید معتبر؛
3- هفت دور مطالعه تا روز آزمون؛

4- ارائه ی دفترچه ی سؤال و پاسخنامه ی تشریحی- آموزشی بعد از هر آزمون؛
5- صدور كارنامه ی اولیه بالفاصله بعد از آزمون؛

6- صدور كارنامه ی تحلیلی كه خود نقش مشاور را دارد؛
7- شباهت رتبه های كسب شده در این آزمون ها با آزمون اصلی؛
8- جامعه ی آماری گسترده و امكان ارزیابی دقیق تر داوطلبان؛

9- فایل صوتی تحلیل سؤاالت در پروفایل داوطلبی�



۱۳ فصل اول

اهداف آزمون های آزمايشی مؤسسه ی چتر دانش 
1� ارزیابی آموخته های یک دوره ی مطالعاتی؛

2� پیروی از برنامه ی زمانی آموزشی و متناسب با محدوده ی آزمونها به عنوان 
انگیزه ی مطالعه؛

3� آشنایی با مهارت تست زدن؛ 
4� آشنایی با مهارت زمان بندی مناسب درجلسه ی آزمون؛

5� آشنایی با مهارت مورد نیاز به منظور موفقیت در جلسه ی آزمون؛ 
6� آشنایی با نكات مهم دروس و فراگیری نكات كلیدی آموزشی در مطالعه ی 

پاسخهای تشریحی؛
7� آشنایی با شرایط فیزیكی مشابه آزمون اصلی؛ 

8� به دست آوردن مهارتهای مورد نیاز برای كسب آمادگی های علمی و روانی 
قبل از جلسه ی آزمون؛

9� كسب تجربه در زمینه ی تغذیه ی مناسب قبل از آزمون؛ 
10� مهارت تنظیم خواب شب قبل از آزمون؛ 

11� مرور مباحث طی آزمونهای مختلف و متوالی؛ 
12� آشنایی با مرورهای اجمالِی مورد نیاز در روزهای قبل از آزمون؛

13� شناسایی نقاط ضعف و قوت درسی و برنامه ریزی مناسب آموزشی متناسب 
با آن؛ 

14� آشنایی با سطح سؤاالت آزمون اصلی با توجه به استاندارد بودن سطح سؤاالت 
آزمون؛

15� كسب مهارت تسلط بر مطالب و سرفصل های مختلف درسی در یک جلسه ی 
آزمون؛

16� تمرین افزایش تمركز در جلسه ی آزمون� 


