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 چاپ اول تا چهارم درست نامه

  4/21/21آیین دادرسی کیفری مصوب قانون یار 

 گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانشتألیف: 

 

 عبارت صحیح عبارت غلط مواد صفحه

13 
  02 ماده

 (خط دوم 1نکته )
 دعوای خصوصی دعوای عمومی

10 
  03ماده 

 خط سوم( 3)نکته 
 عدم وقوع جرم وقوع یا وقوع و تحقق جرم

   13 
  02ماده 

 گزینه د( 3)سوال 

دادگاه صالح به رسیدگی 

 است.
 قرار دارد. دادگاه صالح

 13قانون تشکیل اصالحی  30ماده  - خط اول( -3)نکته  02 13

13 
  02ماده 

 خط چهارم( 3)نکته 
 2تبصره  22تبصره 

 و یا امضا می کند. - خط آخر( -1)نکته  12 81

52 
 85ماده 

 خط دوم( 5)نکته 

در صالحیت دادگاه 

 کیفری یک است.

عبارتند از جرایم با مجازات سلب 

حیات،حبس ابد، قطع عضو، جنایات 

عمدی علیه تمامیت جسمانی با 

ثلث دیه کامل و باالتر از آن و تعزیر 

 درجه یک تا چهار

52 
خط  -2)نکته  85ماده 

 آخر پاراگراف اول(
 یک تا چهار چهار و باالتر

 داخلی داخل )سوال اول( 52ماده  52

20 
  50ماده 

 (خط سوم 1نکته )
 عدم انجام تکالیف عدم تکالیف

25 
  52ماده 

 (خط اول  3)نکته
 مربوط به جایی است عبارت است از این

23 
  25ماده 

 (3)پاسخنامه سوال 
 گزینه ج گزینه د

21 
 21ماده

 خط اول( 0)نکته 
 23ماده  223ماده 

28 
 -)نکته آخر 23ماده 

 خط اول(
 (12)ماده  -

23 
  25ماده 

 (3)پاسخنامه سوال
 گزینه ب گزینه ج

11 
  13ماده 

 (خط ششم 3نکته )
 طور صور
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 عبارت صحیح عبارت غلط مواد صفحه

18 
  13ماده 

 (خط اول 31نکته )
 مستقیم قیم

12 
  10ماده 

 (خط سوم 2نکته )
 قرار موقوفی تعقیب قرار موقوفی تعلیق

13 
خط  -0)نکته  12ماده 

 سوم(
 عبارتند از 120 در صالحیت ... که 120

13 
  12ماده 

 (3پاسخنامه سوال )
 گزینه د گزینه ب

31 
  33ماده 

 (خط اول 8)نکته 
 محرمانه بودن تحقیقات محرمانه تحقیقات

38 
خط  -1)نکته  30ماده 

 سوم(
 تعقیب و جلب به دادرسی تعقیب و مجرمیت

330 
خط  -0)نکته  330ماده 

 سوم(
 دادگاه، دادخواست ضرر و زیان  زیاندادگاه، ضرر و 

338 
 335ماده 

 خط آخر( 0)نکته 
 امضاء اضافه

338 
  335ماده 

 (خط آخر  8نکته )
 ضابطان دادگستری الزامی است. ضابطان دادگستری است

335 
  332ماده 

 (خط اول 3نکته )
3122 3121 

333 
 333ماده 

 ( 0)پاسخنامه سوال 
 دو صحیح اند.گزینه الف و ب هر  گزینه ب

333 
سوال  -)پاسخنامه 333

1) 
- 

گزینه ج صحیح است مستند به 

 3130ق.آ.د.ک مصوبه  333ماده 

 - 303ماده  303

: و در صورت بروز 3ادامه نکته 

حل اختالف در دادگاه  ،اختالف

 صالح به عمل می آید.

315 
 380ماده 

 خط اول( 1)نکته 

اصل ممنوعیت منزل 

 مسکونی

تفتیش منزل اصل ممنوعیت 

 مسکونی

 مقره ای اشاره کرده خط اول( -2)نکته  352 388
به مقرره ای جدید در خصوص 

 محکومان اشاره کرده

351 
 323ماده 

 خط اول( 0)نکته 
 قواعد آمره قواعد آمده

 قرار نظارت قضایی قرار تامین کیفری 311ماده  328

312 
 021ماده 

 خط دوم( 3)نکته 
 تحققیمکتب  مکتب تحقیق

عدم پذیرش از وجود عذر موجه وجود عذر موجه 028ماده  311
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 عبارت صحیح عبارت غلط مواد صفحه

 سوی بازپرس خط هشتم( 5)نکته 

021 
 012ماده 

 خط پنجم( 2)نکته 
 گذار گذاغر

002 
 083ماده 

 خط اول( 0)نکته 

از طرف دادستان با 

 موافقت دادستانی
 از طرف بازپرس با موافقت دادستان

000 
 080 ماده

 (سوم خط 0 نکته)
 جسمانی جهانی

000 
 خط 0 نکته)080 ماده

 (هفتم
 بندهای پ بندهای ب

011 
 021ماده 

 (3)پاسخنامه سوال 
 گزینه ب گزینه ج

081 
 023ماده 

 خط سوم( 0)نکته 
 اعمال شود شامل شود

083 
 022ماده 

 (3)پاسخنامه سوال 
 گزینه د گزینه ج

021 
خط  -1)نکته  030

 دوم(

خود به خود منقضی 

 است
 خود به خود منتفی است

023 
 033ماده 

 خط آخر( 8)نکته 
 گردد. ایجاد گروه، وجود

021 
 122ماده 

 خط اول( 8)نکته 

در صالحیت دادگاه 

 3کیفری 

در صالحیت دادگاه کیفری یک یا 

 دو

011 
 133ماده 

 خط آخر ( 0)نکته 
 ارتباط ارتکاب

030 
 132ماده 

 (1)پاسخنامه سوال 
- 

است. مستند به رای  گزینه د صحیح

مورخ   222وحدت رویه شماره 

33/3/3110 

120 
 115ماده 

 (3)پاسخنامه سوال 

مستند به مواد 

 015و  028،025
 115 و 028،025 مواد به مستند

128 
 112ماده 

 خط سوم( 8)نکته 
 دادگاه کیفری یک

دادگاه کیفری یک یا دادگاه صالح 

 دیگر

121 
 183ماده 

 (0)پاسخنامه سوال 

 38ماده  3تبصره 

 ق.ت.د.ع.ا

ق.آ.د.ک  183مستند به ماده 

 3130مصوب 

123 
 181ماده 

 (3)صورت سوال 
 نداشته باشند داشته باشند

133 
 182ماده 

 خط چهارم( 8)نکته 
 0دادگاه کیفری  0و  3دادگاه کیفری 

 115ماده  311ماده  182 ماده 133
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 عبارت صحیح عبارت غلط مواد صفحه

 (خط ششم 8 نکته)

132 
  150ماده 

 (3سوال )پاسخنامه 
 150مستند به ماده  050مستند به ماده 

112 
سوال  -)پاسخنامه 120

3) 
 گزینه ب  گزینه د

122 
  835ماده 

 (3)پاسخنامه سوال 
 گزینه ب گزینه د

 دعوای حقوقی دعوای خصوصی خط اول( -1)نکته  832 122

121 
  803ماده 

 خط اول( 0)نکته 
 جهات رد دادرس جهات رد دادرسی

118 
  810ماده 

 خط دوم( 1)نکته 
 در این ماده از آیین دادرسی مدنی در این ماده 

 (0خط  -1)نکته  850 823
شهرستان غیرمرکزی 

 استان
 شهرستان غیر مرکز استان

823 
  820ماده 

 خط سوم( 1)نکته 
 نسخ نشده است نسخ شده است

831 
خط  -8)نکته  823

 دوم(
 طریق مذکوردادنامه به  دادنامه به طرح مذکور

831 
خط  -2)نکته  823

 دوم(
 قانونی که آنچنان قانونی که آن ها آنچنان

832 
  821ماده 

 (0)پاسخنامه سوال 
 گزینه ب گزینه الف

 جهات مصرح جهات مطرح (8)نکته  828ماده  831

883 
  520ماده 

 خط سوم( 3)نکته 
 ترکه ترک 

 ضروری غیر ضروری (3)نکته  532ماده  853

858 
  503ماده 

 خط آخر( 5)نکته 
 تحت تح

851 
  508ماده 

 خط دوم( 1)نکته 
 یکی از تنبیهات یکی از؟؟

812 
  552ماده 

 خط آخر( 0)نکته 
 محکوم به محتوا به

811 
  551ماده 

 خط اول( 5)نکته 
 قاضی قضای

838 
  553ماده 

 خط آخر( 5)نکته 
 دعاوی تکالیف

 


