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 7/  پژكُكگاق كّق كىاییَ  ________________________________________________ 

 ملدمى  -1

یؼ كػؼار جأدُام ىعحهف زٌغگی ةكؼ را جضث اىؼكزق جّؿَْ ك رقغ ؿؼیِ فٍاكرم اًالّات جياـ زٍتَ

جّاف از آف ةَ ٍّػّاف دادق اؿث ك ُؽارق ؿّـ پؾ از ىیالد را ةا چٍاف جضّؿ ُّیيی ىّازَ کؼدق کَ ىی
 داقػحَ كارا ةَ فکػؼ ادارق انکحؼكٌیکػی اىػّر کكػّر  افىؼد دكنثٌاـ ةؼد. ایً جضّالت  1اٌلالب دیسیحانی

انکحؼكٌیػک  ُيگاـ ةػا پیكػؼفث فٍػاكرم در راؿػحام جضلػق دكنػث قّد ىیدر ایؼاف ٌیؽ ؿْی  2.اؿث
  ام از ظػػغىات را ةػػَ مػػّرت ةػػؼظي در اظحیػػار قػػِؼكٌغاف كػػؼار داد. صؼکػػث ٌيػػّد ك ةعػػف ّيػػغق

ا ةَ اككار ىعحهف زاىَْ کَ ظغىات ىحْغدم ركّر، گاٌَ ک ةَ ٍّّاف یکی از كّام ؿٌَیؽ كّق كىاییَ 
مّرت انکحؼكٌیک ك ةغكف ٌیاز َ دارٌغ ظغىات ظّد را ة اؿث کَ اٌحُارىعاًتاٌی دُغ دارام  ارائَ ىی

َ گػقحَ در رك كّق كىاییَ از صغكد یک دُ ازایًةَ صىّر فیؽیکی در ىؼازِ كىایی دریافث ٌيایٍغ. 
ُام ىعحهف ایػً ٌیػاز را پاؿػعگّ ةاقػغ. ةػغیً ىٍُػّر ًیػف  اٌَاٌغازم ؿاى جالش ةّدق اؿث ةا راق

ام از جـِیالت فٍاكرم اًالّات ةَ کار گؼفحَ قغ کَ در ایً ىیاف ىّاردم کػَ ركاج ةیكػحؼ  گـحؼدق

 از: ّتارجٍغاٌغ یافحَ
  ٌَؿيپ( 3ىغیؼیث پؼكٌغقؿاىا( 

 ؿاىاٌَ دٍا( ٌاـ انکحؼكٌیکی ؿاىاٌَ دتث( 

  ٌَاییكى انکحؼكٌیکاةالغ ؿاىا 

 ؿعا( ؿاىاٌَ ظغىات انکحؼكٌیک كىایی( 

 ُام اًالّاجی كّاٌیً، آراء ك جنيیيات كىاییةاٌک 
 از ؿػّیی ىٍسػؼ ةػَ جّاٌػغُام اًالّػاجی ك ارجتػاًی ٌػّیً در دادرؿػی ىػیاؿحفادق از فٍاكرم

ُا قّد ك از ؿّم دیگؼ ةا دؿحؼؿػی آؿػاف ك فػّرم ةػَ ّػغانث یی در ككث، اٌؼژم ك ُؽیٍَزّ مؼفَ
  جؼ ٌيایغ.   ّجاقغ دادرؿی را کفؼایٍ

ام ك ُػام رایاٌػَاز نضاظ صلّكی ةا كوِ ىلؼراجی رازِ ةَ دادرؿی انکحؼكٌیک اؿحفادق از ؿاىاٌَ

ىاٌِ قػغق  ِو، اةالغ اكراؽ كىایی ك.... ةالىعاةؼاجی ةؼام ًؼح قکایث یا دّّا، ارزاع پؼكٌغق، اصىار ىح
دگـحؼم را قػاىم ىؼاصػم امػهی جكػکیم پؼكٌػغق، چَ فؼایٍغ رؿیغگی ةَ دّاكم در دا اؿث. چٍاف

در صػاؿ صاوػؼ ةػؼام  ،ازؼام اصکاـ داٌـث گی، رؿیغگی ةَ پؼكٌغق، اةالغ رأماٌساـ ىلغىات رؿیغ
ُا ىاٌٍػغ جكػکیم ك  ام از فؼایٍغُا ظنّمان ىّارد ىؼةّط ةَ اىّر قکهی ك دفحؼم پؼكٌػغق ةعف ّيغق

ک اؿث. در ظنّص زهـػات رؿػیغگی ٌیػؽ َؼفیػث مّرت کاىالن انکحؼكٌی پیگیؼم، ركٌغ پؼكٌغق ةَ

                                                           
1. Electronic revolution 

 ُّقػيٍغ ُػام یـػحوؿ در ؿػازىاٌی ّيهکػؼد ةِتػّد ةػؼ اًالّػات جادیؼفٍاكرم"(. 1395) زّاد. ىضؼاةی، روا. رادی، اصحكاـ. 2

 56. ص 71-55(: 21) 7. فنهٍاىَ رؿانث ىغیؼیث. "(جِؼاف قْب مادرات ةاٌک :ىّردم ىٌانَْ) ةاٌکغارم
3. Case management system 



  _______________ کٍفؼاٌؾ كیغئّ ًؼیق از كىایی رؿیغگی کار ؿازك ةؼرؿی انکحؼكٌیک، / دادرؿی 8

 دادرؿػی آیػیً گػار ٌتّدق ك ةعف ٌِو كػاٌّف ُام انکحؼكٌیک دكر از ٌُؼ كاٌّف ىٍغم از ؿاىاٌَ ةِؼق
 .پیغا کؼدق اؿثةَ دادرؿی انکحؼكٌیک اظحناص  1392 ىنّب کیفؼم

ةَ دك ٌّع کیفػؼم ك )کَ ظّد  دادرؿی انکحؼكٌیک از دك زؽء جؼکیب یافحَ کَ در یک زؽء آف دادرؿی
رك دادرؿػی  ازایػً 1.قّد( ك در زؽء دیگؼ آف كیژگی انکحؼكٌیک یا ىسػازم، ٌِفحػَ اؿػثىغٌی جلـیو ىی

ـحَ حلاؿ اًالّاجی دٌا غ کَ در ىضیي دادگاق كزّد داردىسازم را، انکحؼكٌیکی قغف ٌا    2.ٌا
غ: ىـػحٍغات ك ىفِّـ دادرؿی ىؼجتي ةا ىتاصخ قکهی ّهو صلّؽ اؿث کَ قاىم ىّاردم ىاٌٍػ

ادنَ، رؿیغگی ىلغىاجی، مغكر کیفؼظّاؿث، مغكر كػؼار جػأىیً، مػغكر صکػو، جسغیػغٌُؼظّاُی، 
قّد کَ ُؼ کغاـ از ایً ىؼاصم اگؼ ةػَ كاؿػٌَ اةؽارُػا ك اىکاٌػات ؿؤاالت ىحلاةم ك اكؼار ةَ زؼـ ىی

ام ىسػازم قػغف مّت، ایٍحؼٌث ك .... مّرت پػیؼد. ةَ ىٍْ جکٍّنّژیک ىاٌٍغ مفضَ ٌيایكگؼ، وتي
   3.دادرؿی ظّاُغ ةّد

ُام انکحؼكٌیکی ارجتاًی ك اًالّػاجی ةػؼام ًػؼح جّاف گفث اؿحفادق از اةؽار ك ركشةٍاةؼایً ىی
دّّم در دادگاق ك اٌساـ فؼایٍغ دادرؿی از جـهیو دادظّاؿػث ك قػکّائیَ ك اةػالغ اكراؽ كىػایی جػا 

ؼام آف ك ُيچٍیً اٌحلػاؿ اًالّػات ایسػاد رؿیغگی ةَ دّّم ك دالیم ك مغكر رأم در دادگاق ك از
 4.قغق در ىضیي دادگاق، دادرؿی انکحؼكٌیک اؿث

كفنم ٌيّدف اظحالفات اؿث ةا جغییؼ  انتحَ کارکؼد دادرؿی کَ ُياف ازؼام ّغانث از ًؼیق صم
یٍػغ دق از فٍاكرم فؼاایً اىکاف فؼاُو قغق اؿث کَ ةا اؿحفاك جضّؿ فٍّف دگؼگّف ٌكغق اؿث؛ ةهکَ 

جؼ قغق ك ةحّاف ةسام انؽاـ ةَ ارائَ ك دریافث فیؽیکػی ظػغىات از ىؽایػام دؿحؼؿػی  رؿی چاةکداد
 5.ٌیؽ در زؼیاف جكکیم ك رؿیغگی ةَ پؼكٌغق ةِؼق ةؼدٌالیً آ

اؿث کػَ  ىضاکيَ ك دادرؿی ًّؿ در غیؼفیؽیکی صىّر ةؼ در دادگاق ىسازم )انکحؼكٌیک( امم
ةػَ ّتػارت دیگػؼ ". گؼدد ىی اؿحفادق ام ك ىعاةؼاجی رایاٌَ ُام فٍاكرم از ٌیؽ اىؼ ایً جضلق زِث ةَ

ةَ ٌّع ىحفاكجی از رؿیغگی ىاُیحی یا ةَ ٌػّع ىحفػاكجی از ّػغانث اقػارق  دادگاق انکحؼكٌیکامٌالح 
ُام كىػایی  ُا از اةؽارُام ٌّیً در رؿیغگی ةهکَ ىٍُّر جّاف كىایی ىحفاكت اؿث کَ دادگاق ؛ٌغارد

ةهکَ جٍِا جفاكت در ؿػاظحار  ؛ـثیً اىؼ ةَ ىٍْام جغییؼ ىاُیث رؿیغگی ٌای. کٍٍغ ظّد اؿحفادق ىی

                                                           
 ".ایؼاف. فنهٍاىَ ىٌانْات ّهّـ ازحيػاّی صلّؽ در انکحؼكٌیک دادرؿی زایگاق"(. 1395انَ. ) پّر، ىٍنّر. اکتؼپّر، ٌْيث ّكق. 1

 199. ص 198-213 (:3) 2

فنهٍاىَ ىٌانْات ّهّـ ازحيػاّی.  ".ایؼاف صلّؽ در انکحؼكٌیک دادرؿی زایگاق"(. 1395انَ. ) پّر، ىٍنّر. اکتؼپّر، ٌْيث ّكق .2

 200. ص 198-213(: 3) 2

 انيههػی ةیً ؼاٌؾکٍف دكىیً  ".آف آدار ك انکحؼكٌیک دادرؿی قیّق ةؼرؿی"(. 1395صـیً. ) ةیؼؽ، داكدم راصهَ، ٌژاد. اةؼاُیو. 3

 3. ص 17-1ٌّیً. ُام پژكُف ةؼ جأکیغ ةا ك اؿالىی - ةّىی ركیکؼد ةا اٌـاٌی ّهّـ

ـ، ؿحار.. 4  131. ص 150-129(: 3) ".ُام صلّؽ کیفؼم ُا. آىّزق چانف ك انؽاىات ُا، وؼكرت انکحؼكٌیکی؛ ُام دادرؿی"(. 1391) زرکال

 ّهػّـ) صلّكی ىٌانْات ".ارجتاًات ك اًالّات فٍاكرم پیكؼفث ك دادگـحؼم"(. 1391ٌژاد، ُيایّف. ) ىضـٍی، صـً. روایی. 5

 118. ص 142-117(: 7)4. (قیؼاز اٌـاٌی ك ازحياّی



 9/  كىاییَ كّق پژكُكگاق  ________________________________________________ 

1.قّد ُا دیغق ىی ظارزی ركیَ
آیػیً دادگاق جتیػیً قػغق در ُياف  دادگاق ىسازمجؼ  ةَ ةیاف دكیق "

ركٌغ دادرؿی ةؼ صىّر غیؼفیؽیکی ك ارجتػاط از در دادرؿی کیفؼم ك یا ىغٌی اؿث، ةا ایً جفاكت کَ 
 ر اؿث. راق دكر اؿحّا

ارجتػاط جنػّیؼم از جهفً،  ،ُام ىحْغدم از زيهَ فکؾ فٍاكرمزِث ةؼكؼارم ارجتاط از راق دكر 

جػّاف  ىػی، پـث انکحؼكٌیک ك ... در كاٌّف پیكٍِاد قغق اؿث کَ ةا جّزَ ةَ اىکاٌات ىّزػّد راق دكر
َ دادگػاق را جؼیً صانث ةَ صىّر فیؽیکی فؼد در قْت گفث در صاؿ صاوؼ ةِحؼیً فٍاكرم کَ ٌؽدیک

 کٍغ اؿحفادق از فٍاكرم كیغئّکٍفؼاٌؾ اؿث.ؿازم  قتیَجّاٌغ  ىی
ؾ كیغئّاىکاف اؿحفادق از جسّیؽ ةاكزّد   مفػؼیک یدادرؿػ ًیػیكػاٌّف آدر  در زهـات دادگػاق کٍفؼٌا

ةؼگػؽارم جاکٍّف ؿاىاٌَ یا ةـحؼ ىكعنػی زِػث دنیم ّغـ ٌیاز ةَ اؿحفادق گـحؼدق، ةَ  ،(1392)ىنّب 
نیکً ةػا قػیّع پاٌػغىی کؼكٌػا ك انػؽاـ ةػَ  ٌكغق ةّد؛ در كّق كىاییَ در ٌُؼ گؼفحَ  زم دادگاقزهـات ىسا

كآىغ، ةػَ ٌُػؼ جٍِػا راق ىيکػً زِػث  ُام رفث صفٍ فامهَ ازحياّی ك ُيچٍیً كوِ ةؼظی ىضغكدیث
گػؽارم ك اىکاف ةؼگؽارم زهـات دادرؿی ةا صىّر افػؼاد، ةؼ ُا پؼكٌغقرؿیغگی ةَ زهّگیؼم از جّْیق ركٌغ 

ـی ةّد کَ ةا جّزَ ةَ كزّد ازػازق كػاٌٌّی ایػً ٌػّع زهـػات از اؿػفٍغىاق  زهـات ةَ مّرت كیغئّکٍفؼٌا
رؿیغگی كىػایی ةػَ ُؽار  100صغكد  1399ىاق  ُا ةؼگؽار قغ ك جا پایاف ةِيً ةـیارم از دادگاقدر  1398

ساـ ٌضّ ُا  كاصػغُام كىػایی ك زٌػغافُؽار ىػّرد ةػیً  62ةیف از از ایً ةیً کَ اؿث  قغق انکحؼكٌیکی ٌا
یزِث زهّگیؼم از  ؽاـ زٌغٌا ىٍؽؿ ك ىضػم ةا  ٌیؽ ُؽار دادرؿی انکحؼكٌیک 31ك ةیف از  ةَ دادگاق ةّدق ّا

ساـ ةؼام .امضاب پؼكٌغق ةّدق اؿثکار   ك كىػایی كاصػغُام در اجػاؽ 2500 انکحؼكٌیکػی ُام دادرؿػی ٌا
غقغق ىسِؽ انکحؼكٌیک دادرؿی ؿیـحو ةَ ُا زٌغاف در اجاؽ 400  2.ٌا

ُام  ىػغیؼیث زىػاف ك ؿػاىاٌَ"در پژكُكی ةا ٍّػّاف  3دادگـحؼم کيیـیّف اركپایی کارآىغم 
ؿػؼّث، کٍحػؼؿ ُؽیٍػَ،  ىحْغدم اززيهػَ: را دارام ىؽیث كیغئّکٍفؼاٌؾاٌغازم قتکَ  راق "،كىایی

ىضػغكد  ت كالّات، ُيگاـ ةػّدف ةػا جضػّالاىکاف ذظیؼق، كاةهیث پعف ىکؼر، دؿحؼؿی آؿاف ةَ اً
اىا ةایػغ در ٌُػؼ داقػث کػَ ةؼگػؽارم زهـػات انکحؼكٌیػک  4.داٌغ ىیٌتّدف ةَ ىؼزُام زغؼافیایی 

دُی ك كاةم اؿػحٍاد  ٌُورك ٌیاز اؿث كّق كىاییَ زِث  ىعاًؼات ظاص ظّد را دارد؛ ازایًانؽاىات ك 

سازم را ُام ىلحىی زِث جكکیم زهـات ى فؼد ك دؿحّرانْيم ةّدف ایً زهـات، ؿاىاٌَ ىٍضنؼةَ
ةٍغم از انؽاىػات ك  رك در ایً گؽارش ؿْی قغق اؿث ةؼ اؿاس ٌُؼ ظتؼگاف زيِ جغكیً ٌيایغ. ازایً

  ارائَ قّد. کٍفؼاٌؾ كیغئّدر ةـحؼ هـات دادرؿی ُام ةؼگؽارم ز ٌیازىٍغم
 

                                                           
فنػهٍاىَ  ".ُػادادرؿی انکحؼكٌیک در صلّؽ ایؼاف؛ اُغاؼ، ىتاٌی ك كیژگی"(. 1397زادق صـیً ّهیائی، زُؼا اصيغم، اصيغ. ). 1

 118ص  136-117. 35جضلیلات صلّؽ ظنّمی ك کیفؼم، 
 :زارم، ایؼٌا. كاةم دؿحؼس در ؿاؿ در انکحؼكٌیک دادرؿی ُؽار 100 ةؼگؽارم ةِيً(.  28، 1399اؿياّیهی، غالىضـیً. ) .1

https://www.irna.ir 
3. CEPEJ. (6-8 December 2006). “Time management of Justice systems”. (Strasbourg 
4. Hornle, J. (2009). “Cross – Border Internet Dispute Resolution”. Cambridge University Press. 
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 ةا فواوری ویدئٌکوفراهس آشوایی -2

پیف از كركد ةَ ةضخ ةؼگؽارم زهـات رؿیغگی ةا اؿحفادق از كیغئّکٍفؼاٌؾ ةِحؼ اؿث اةحػغا ةػا 

ةغیً ىٍُّر در اداىَ ةَ جكػؼیش ایػً فٍػاكرم  ؛قغآقٍا  ُام آف ىضغكدیثایً فٍاكرم ك اىکاٌات ك 
 پؼداظحَ قغق اؿث.

 :قػّد کػَ در امػٌالح ةػا ٍّػّاف كیػغئّکٍفؼاٌؾ قػٍاظحَ ىی ةؼگؽارم زهـَ ىسازم  فٍاكرم
 ك مػّجی ارجتػاط ةػاُو ىکاف چٍغ یا دك دُغ ىی ازازق کَ اؿث ىعاةؼاجی ُام فٍاكرم از ام ىسيَّّ
. ایػً ركش ةاقػٍغ ارجتػاط در ةػاُو صىػّرم زهـػات ياٌٍػغُ ك ةاقػٍغ داقػحَ زىاف ُو جنّیؼم

ةا افؼاد ىعحهف ةػغكف ایٍکػَ ٌیػازم ةػَ صىػّر  را زهـاتؿازد  ُا را كادر ىی كکارُا ك ؿازىاف کـب
 ك ةػاال َؼفیث دارام کَ ىعاةؼاجی ارجتاًات ىْؼفی ةا 1990 دَُ از .ُا ةاقغ ةؼگؽار کٍٍغ فیؽیکی آف

 کاىپیّجؼُا، كّم پؼدازقگؼُام ك كیغیّ ؿازم فكؼدق جکٍیک ةا آف قغف ؿّ ُو ك ةّدٌغ ارزاف كیيث
ُام ةؼگػؽارم زهـػات  پهحفؼـ .اؿث داقحَ ... ك پؽقکی جضنیم، کار، در ؿؽایی ةَ ٌلف زهـات ایً

گػارم  گػارم فایػم، اقػحؼاؾ کٍٍغگاف، اقػحؼاؾ جّاٌٍغ اىکاٌاجی ُيچّف ىغیؼیث قؼکث ىسازم ىی
ُػام  گیػؼم ك ... را در اظحیػار کػارةؼاف كػؼار دٍُػغ. پهحفؼـ ی، رأمكگّم ىحٍػ مفضَ ٌيایكگؼ، گفث
 .ةٍغم ٌيػّد افػؽارم دؿػحَ افؽارم ك ٌؼـ جّاف در دكدؿحَ كیغئّکٍفؼاٌؾ ؿعث زهـات ىسازم را ىی

جّاٌػغ در  ُػایی دارٌػغ کػَ ىی اىا ةَ نضػاظ فٍػی جفاكتدارٌغ؛ ایً دك فٍاكرم کارکؼد جلؼیتان یکـاٌی 
ةؼگؽارم زهـات دادگاق جأدیؼگػار ةاقغ. زِث آقٍایی ةیكحؼ در اداىَ ایً دك  گیؼم در ٌضّق جنيیو

 قٌّغ:  ىفِّـ ةؼرؿی ىی

 افساری ظخت ٍیذئَکٌفراًط -2-1

 ك پػؼدازش دریافػث، ىضػیي جنػّیؼ ك مغا آف ًؼیق از کَ قّد ىی گفحَ جسِیؽاجی ىسيَّّ ةَ
 ةػَ ك قػغق پؼدازشُػام  ةـػحَ ٌیؽ غىلن در .قّد ىی ارؿاؿ ىلنغ ٌلٌَ ةَ دادق ُام ةـحَ مّرت ةَ

اٌسػاـ  1پػی آم قػتکَ ةـػحؼ ًؼیق از کٍفؼاٌؾ كیغئّدر  ُا قاٌحلاؿ داد. قّد ىی جتغیم جنّیؼ ك مغا
 ىیػؽاف ةػَ ةـػحگی کػَ ةاقػغ ...ك 2اـ پػی اؿ اس یا ایٍحؼاٌث ایٍحؼٌث، ًؼیق از جّاٌغ ىی قّد کَ ىی

 . دارد ىنؼفی ةاٌغ پٍِام
افؽارم كاةـحَ ةَ جسِیؽات ىّرد اؿػحفادق در آف  کٍفؼاٌؾ ؿعث یغئّكکیفیث جياس ةؼكؼارم در 

  5،ام كاصػػغ کٍحػػؼؿ چٍغٌلٌػػَ 4،درگػػاق، 3کػػغؾةػػَ  جػػّافىػػیاؿػػث کػػَ از زيهػػَ ىِيحػػؼیً آٌِػػا 

                                                           
1. IP 

2. MPLS 
3. Codec 
4. Port 
5. multipoint control unit – MCU 

https://pafcoerp.com/-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-/articleid/310/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://pafcoerp.com/-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-/articleid/310/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 ةازیافػث اكرمفٍػك  4اوػافی مػغاُام ظّدکار صػؼ 3،کٍحؼؿ ظّدکار مغا 2،دیّار آجف 1،ةاف دركازق
 اقارق ٌيّد.  5قٌؼؿیغ ىلنغ ةَ اًالّاجی ُام ةـحَ

 ریافسا ًرم ٍیذئَکٌفراًط -2-2

 ةػؼام) قػّد ىی ٌنػب کػاىپیّجؼم ؿیـحو یک ركم ةؼ كیغئّکٍفؼاٌؾ افؽار ٌؼـ ُا پهحفؼـ ایً در
 افػؽار ٌؼـ. گیػؼد ىی كػؼار دؿػحؼس در ىؼكرگػؼ ًؼیػق از یػا ك( جاپ نپ یا ظاٌگی کاىپیّجؼ یک ىذاؿ

 ایػً) ارؿاؿ ؿؼكر یک ةَ ك کؼدق جتغیم دیحا ةَ را ّفىیکؼكف ك کوكب از دریافحی مغاُام ك جناكیؼ

 از کٍٍغق اؿحفادق ؿازىاف یا قؼکث دؿث در یا ك افؽار ٌؼـ جّنیغکٍٍغق قؼکث دؿث در جّاٌغ ىی ؿؼكر
 پیچیػغق جسِیػؽات ةَ ٌیاز ّيّىان ُا پهحفؼـ ایً در. فؼؿحغ ىی گیؼٌغق ةَ ُاآف ؿؼكر ك( ةاقغ افؽار ٌؼـ

 .ٌیـث افؽارم عثؿ كیغئّکٍفؼاٌؾ ىكاةَ

 افساری ًرم ٍ افساری ظخت ٍیذئَکٌفراًط هقایعِ -2-3

 دارد كزػّد ُػا آف ةػیً فػاصف فٍػی ُام جفاكت پهحفؼـ، دك ُؼ در ركدررك ارجتاط ایساد كزّد ةا

 ةؼگػؽارم ٌضػّق ظنّص در ظّد ةّدزَ ك زیؼؿاظث ك اُغاؼ ةا ىحٍاؿب کارةؼاف اؿث ٌیاز ةٍاةؼایً
 ك افؽارم ؿػعث كیغئّکٍفؼاٌؾ ةیً ام ىلایـَ اداىَ در. ٌيایٍغ گیؼم یوجني كیغئّکٍفؼاٌؾ زهـات

  6.اؿث قغق اٌساـ افؽارم ٌؼـ

 تصَیر ٍ صذا کیفیت

 صـاب ةَ كیغئّکٍفؼاٌؾ پهحفؼـ جِیَ ةؼام اؿاؿی ك ىِو ةـیار فاکحّر یک جنّیؼ ك مغا کیفیث
ك  ُػا از زيهػَ کػغؾ، دكرةیًجؼ  كػّمةَ دنیم اؿحفادق از جسِیػؽات  افؽارم ؿعث کٍفؼاٌؾ. آیغ ىی

 کارةؼاف ةؼام افؽارم ُام ٌؼـ کٍفؼاٌؾ كیغئٌّـتث ةَ  را جؼم ىٌهّب ارجتاط ،ُام ةا کیفیث ىیکؼكفّف
 .کٍغ ىی فؼاُو

 کٌفراًط ظیعتن تصَیر پردازغ ظرػت

ؼ ةَ ُياٍُگی ةیً جنػّیؼ ُا کَ ىٍس ؿؼّث پؼدازش ك اٌحلاؿ دادق کٍفؼاٌؾ كیغئُّام  در جياس
 پػؼدازش ةػاالم كغرت دنیم ةَ افؽارم ؿعث كیغئّکٍفؼاٌؾ در ؛قّد اُيیث ةاالیی دارد ك مّت ىی

كزّد َ اظحالنػی در كیػغئّ ةػ ،كَػایف ك ُػا پؼدازش دیگؼ ةا پؼدازٌغق اقحؼاؾ ّغـ ُيچٍیً ك جنّیؼ

                                                           
1. Gatekeeper  
2. Firewall 
3. Automatic Gain Control – AGC 
4. Automatic Noise Suppression  
5. lost packet recovery – LPR : 

 . ىتیً كب. كاةم دؿحؼس در:"كیغئّکٍفؼاٌؾ؟ افؽار ٌؼـ یا افؽارم ؿعث کٍفؼاٌؾ ؿیـحو"ظؼداد(.  17، 1399ًاُؼم، ؿیاكش. ) .6

https://mobinonweb.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-
%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3/  
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 زیػاد جنّیؼ جغییؼات ىیؽافدر مّرجی کَ  م ىيکً اؿثافؽار ٌؼـُام  کٍفؼاٌؾ كیغئّ در اىا ،آیغ ٌيی
 ىٍاؿب کیفیث جياس کاُف یاةغ. یپؼدازق ةَ دنیم ٌغاقحً جّاف پؼدازٌغق اقغة

 تواض پایذاری

 ركم ةػؼ ؿػازم پیػادق كایٍحؼٌػث  قػتکَ ةػَ كاةـػحگی دنیػم ةػَم افؽار ٌؼـُام  كیغئّکٍفؼاٌؾ
 افػث ك جياس كٌِ کیفیث، کاُف جنّیؼ، ظؼاةی ىاٌٍغ ىكکالجی ةا ُيّارق چٍغىٍُّرق، ُام ىیؽةاف

 ةا جّزَ ةَ جسِیؽات كغرجيٍغم کَ دارٌغ افؽارم ؿعثُام   كیغئّکٍفؼاٌؾ كنی ؛قّد ىی زَىّا فؼیو
 قػغف ةؼفکػی ىاٌٍػغ ىكػکالجی یػا ك كٌْی از ك داقحَ ٌگَ پایغار را جياس قتکَ، قؼایي ةغجؼیً در

 .کٍٍغ ىی زهّگیؼم

 افساری ًرم ٍ افساری ظخت ٍیذئَکٌفراًط اهکاًات

 اىکاٌػات ایػً. دٍُغ ىی كؼار کارةؼاف اظحیار در را ىٍاؿتی ةـیار اىکاٌات افؽارم ٌؼـ ُام كیغئّکٍفؼٌاؾ
ف ةَ ٌیاز ةغكف کارةؼم ُؼ ك ُـحٍغ اؿحفادق كاةم ؿادگی ةَ غ ىی جعننی دٌا  ك کٍػغ اؿػحفادق ُا آف از جٌّا

 فایػم ؿارؿػا كاةهیث ةَ جّاف ىی اىکاٌات ایً از. کٍٍغ ٌيی صؾ را ةیكحؼ اىکاٌات ةَ ٌیاز کارةؼاف درمغ 80
ؾ دیگػؼ اىکاٌات از یکی. کؼد اقارق … ك دؿکحاپ ٌيایف ك  کػَ اؿػث ایػً افػؽارم ٌؼـ ُام كیػغئّکٍفؼٌا
ی ُؽیٍَ ةغكف را زىاف ُو جياس زیادم جْغاد جّاف ىی راصحی ةَ  .  کؼد ىغیؼیث چٍغٌا

 اهٌیت

. اؿػػث جيػػاس ك صفػػٍ ىضؼىػػاٌگی اىٍیػػثىِػػو در ةؼگػػؽارم زهـػػات  ىػػّارد از یکػػی
د اؿػحفادق كػؼار ىػّر را یکـػاٌی ُػام صم راق ك ىكػاةَ ُام پؼكجکم مافؽار ؿعثُام  کٍفؼاٌؾ كیغئّ

اىػا  .کٍٍػغ ىی اؿػحفادق اؿػث قکـػحً غیؼكاةػم ّيهػی ٌُػؼ از کػَ ایيٍی رىؽٌگارماز  ك غٍدُ ىی
 ٌنػب كاةهیػث کػَ چٍغىٍُّرق افؽار ؿعث یک ركم ةؼ كؼارگیؼم دنیم ةَ افؽارم ٌؼـ كیغئّکٍفؼاٌؾ

 ؿّءاؿػحفادق ك ىّردصيهػَ افؽار ةاج یا ةغافؽار یک ٌنب ؿتب ةَ اؿث ىيکً ،دارد را ُاافؽار ٌؼـ اٌّاع
 چٍػیً راُکػار ایػً اىػا داٌـػث افؽار ٌؼـ ظّد ىـحلیو ایؼاد زؽك جّاف ٌيی را ىـئهَ ایً. گیؼد كؼار

 .قّد ىی جهلی ىِو اىؼم ىلایـَ، در کَ دارد ٌیؽ را وْفی

 قیوت

م افػؽار ٌؼـُػام  کٍفؼاٌؾ كیػغئّاؿػث.  کٍفؼاٌؾ كیػغئّحفؼـ ةّدزَ یک ّاىم ىِو در اٌحعاب په
ت ُػا ٌیػؽ ةػَ مػّرافؽار ٌؼـك اؿحفادق ٌیاز ةَ جسِیؽات ظامی ٌغارٌغ ك ّيّىا  اٌغازم راقّيّىا ةؼام 

م ةػا افؽار ؿػعثکٍفػؼراٌؾ  ؿازم یک كیػغئّ ؛ كنی ةؼام پیادقگیؼٌغ رایگاف در اظحیار ّيّـ كؼار ىی
 ةػّدف اّحيػاد كاةمکیفیػث ك  ؛ انتحػَیؽات ُؽیٍَ زیادم را ةایغ مؼؼ ٌيّدجّزَ ةَ كیيث ةاالم جسِ

  .دارد را کؼدف ُؽیٍَ ارزش ُا آف
 ًّر ةَ اگؼ اىا. دارد ةـحگی کارةؼ ةَ دك ایً ىلایـَ ك «اؿث؟ ةِحؼ کغاـ»ةَ پؼؿف  ٌِایی پاؿط

 پایػغارم ك داریػغ یػازٌ ةاالیی کیفیث یغ،یآ ةؼىی کٍفؼاٌؾ ؿیـحو ُام ُؽیٍَ از اگؼ ةگّییو، ظالمَ
 کػَ مػّرجی در. کؼد ٌعّاُغ ٌااىیغ قيا را افؽارم كیغیّکٍفؼاٌؾ ؿعث اؿث، ىِو قيا ةؼام جياس
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قػيا  پایغارم ّغـ ك جؼ پاییً جياس کیفیث ك داریغ ٌیاز ةاالیی ٌلاط جْغاد اؿث، ىضغكد قيا ةّدزَ
 ةاقغ. قيا ةؼام ةِحؼم گؽیٍَ كیغئّکٍفؼاٌؾ افؽار ٌؼـ قایغ کٍغ، ٌيی اذیث را

 یافسار ًرمی ٍ افسار ظختکٌفراًط هقایعِ ٍیذئَ -1 جذٍل

 افؽارم  ٌؼـ کٍفؼاٌؾ كیغیّ  افؽارم ؿعث کٍفؼاٌؾ كیغیّ

جناكیؼ ةاالم کیفیث 

ارجتاط ةاالم اىٍیث 

جسِیؽات ىغیؼیث 

ارجتاط ةاالم پایغارم 

اظحنامی جسِیؽات ٌیازىٍغ 

از ىضػغكدم جْػغاد ةیً جتاطار ةؼام ىٍاؿب 

 ٌلاط
ةاال قتکَ پٍِام ٌیازىٍغ 

کارةؼ پهحفؼـ ةَ كاةـحگی ّغـ  

ُا دٍُغق ؿؼكیؾ ةیً اٌحعاب در آزادم 

ىعحهف افؼاد ىكارکث در ؿِّنث 

 ایٍحؼٌث قتکَ ةؼ ىتحٍی 

جناكیؼ پاییً کیفیث 

پاییً اىٍیث 

ارجتاط ٌاپایغارم 

 ایران اشالمی جمًٌری هینكٌا در اشحفاده از ویدئٌکوفراهس -3

ةیٍػی  در كػاٌّف ٌیػؽ پػیفىـحلیيا ُام فٍاكرم كیغئّکٍفؼاٌؾ اؿحفادق از آف  ةا جّزَ ةَ كیژگی
كاةػم  اٌغ ٌیؽ ُيچٍیً ةؼظی كّاٌیً کَ ةَ اؿحفادق از كاةهیث فٍاكرم در دادرؿی پؼداظحَ .قغق اؿث

 و:در اداىَ ىؼكرم ةؼ ایً كّاٌیً داریجْيیو ةَ ایً فٍاكرم اؿث 
  (1392)ىنّب  كاٌّف آییً دادرؿی کیفؼم 175ىادق 

ٌگار )ایيیػم(، ارجتػاط  ام ك ىعاةؼاجی، از كتیم پیاـ ُام( رایاٌَ ُام )ؿیـحو اؿحفادق از ؿاىاٌَ
غق، اصىػار ىػحِو، جنّیؼم از راق دكر، ٌياةؼ ك جهفً، ةؼام ًؼح قکایث یا دّّم، ارزاع پؼكٌ

ی ةا رّایث ىلؼرات رازِ ةَ دادرؿػی انکحؼكٌیػک یای ك ُيچٍیً ٌیاةث كىیاةالغ اكراؽ كىا
 .ةالىاٌِ اؿث

ام ك ىعاةؼاجی ىّوّع ایػً ىػادق ةػؼ  ُام رایاٌَ قؼایي ك چگٌّگی اؿحفادق از ؿاىاٌَ -جتنؼق
قغف ایً كاٌّف جّؿػي كزیػؼ  االزؼا اؿث کَ َؼؼ قف ىاق از جاریط الزـام  ٌاىَ اؿاس آییً

 .رؿغ ییَ ىیكّق كىایؾ قّد ك ةَ جنّیب رئ دادگـحؼم جِیَ ىی
  (1392)ىنّب  كاٌّف آییً دادرؿی کیفؼم 655ىادق 

ىّزب كّاٌیً آییً دادرؿػی ك ؿػایؼ كػّاٌیً ك ىلػؼرات ىّوػَّّ اّػو از  در ُؼ ىّرد کَ ةَ
یػَ، اكراؽ رأم، اىىػاء، ادؼاٌگكػث، اةػالغ یؼم، ؿٍغ، ىغرؾ، ٌّقحَ، ةؼگَ ازؼاصلّكی ك کیف

الزـ ةاقغ مّرت انکحؼكٌیکػی یػا ىضحػّام انکحؼكٌیکػی آف ، ٌكاٌی ك ىاٌٍغ آف كىاییاكراؽ 

ُام آف کافی ك  صـب ىّرد ةا رّایث ؿازكکارُام اىٍیحی ىػکّر در ىّاد ایً كاٌّف ك جتنؼق
 .ىْحتؼ اؿث

ػ در کهیَ ىؼاصم جضلیق ك رؿیغگی صلػّكی ك کیفػؼم ك ارائػَ ظػغىات انکحؼكٌیػک 1جتنؼق 



 15/  كىاییَ كّق پژكُكگاق  _______________________________________________ 

ٌضّق جتادؿ اًالّات انکحؼكٌیکی از اّحتار ةعكیغف ةَ جّاف مؼفان ةَ نضاظ قکم یا  ، ٌيیكىایی
ُام اىٍیحػی الزـ را  َ ىَّػف اؿػث ؿػاىاٌَكىػاییىضحّا ك آدار كاٌٌّی آف ظّددارم ٌيّد. كّق 

زِث جتػادؿ اىػً اًالّػات ك ارجتاًػات ةػیً امػضاب دّػّم، کارقٍاؿػاف، دفػاجؼ ظػغىات 
 .َ ایساد ٌيایغكىاییكاةـحَ ةَ كّق ُام  ك ؿازىاف كىایی، واةٌاف ك ىؼازِ كىاییانکحؼكٌیک 

  (1392ىنّب ) كاٌّف آییً دادرؿی کیفؼم 659ىادق 

ىٍُّر  ُام ارجتاًػات انکحؼكٌیکػی ةػَ ُام كیغئّکٍفؼاٌؾ ك ؿػایؼ ؿػاىاٌَ کارگیؼم ؿاىاٌَ ةَ
جضلیق از امضاب دّّم، اظػ قِادت از قِّد یا ٌُؼات کارقٍاؿی در مّرجی ىسػاز اؿػث 

 .ر اَِارات فؼد ىّردٌُؼ ك دتث ىٌيئً ؿّاةق مّرت پػیؼدکَ اصؼاز ُّیث، اّحتا
 ام یا ىعاةؼاجی ُام رایاٌَ ٌاىَ ٌضّق اؿحفادق از ؿاىاٌَ ػ آیی25ًىادق 
جّاٌغ جياـ یػا ةعكػی از ىّوػّع  ىلاـ ٌیاةث دٍُغق ىی ر مّرت فؼاُو ةّدف اىکاٌات الزـ،د

ات کارقٍاؿػی ك ؿػایؼ ٌیاةث را ىاٌٍغ جضلیق از امضاب دّػّا، اظػػ قػِادت قػِّد ك ٌُػؼ
ىّزب كاٌّف ىساز اؿث، از ًؼیق ارجتاط جنّیؼم یا مّجی یػا انکحؼكٌیکػی از  ىّاردم کَ ةَ

راق دكر اٌساـ دُغ. درظّاؿث ایً ارجتاط از ًؼیق ؿيپ ةَ كاصغ كىایی ارؿاؿ ك اٌسػاـ آف 
 .گیؼد ةا ٌُارت ىؼزِ ىسؼم ٌیاةث مّرت ىی

جنػّیؼم یػا مػّجی یػا انکحؼكٌیکػی از راق دكر در  جتنؼق ػ اٌساـ جضلیلات از ًؼیق ارجتػاط
ىسهؾ جّؿي ىلاـ كىایی ك ىٍكی  ىسهؾ كیغ ك اٌٌتاؽ اَِارات ةا ىٍغرزات مّرت مّرت

 .قّد جنغیق ىی
  (1392)ىنّب  كاٌّف ىسازات اؿالىی 186ىادق 

جنػّیؼم زٌػغق ك یػا  -مػّرت ىکحػّب، مػّجی چٍاٌچَ صىّر قاُغ ىحْػر ةاقغ، گّاُی ةَ
 .ةا اصؼاز قؼایي ك مضث اٌحـاب، ىْحتؼ اؿثقغق،  وتي

 مخحهف کشٌريای حلٌكی هظام در ویدئٌکوفراهس از اشحفاده -4

 ك ٌػّ یىفِػّى ایػؼاف كىایی ٌُاـ در انکحؼكٌیک دادرؿی َِّر ،قغ اقارق ةاال در کَ گٌَّ ُياف
 رٌحػای ك اؿػث ةؼظػّردار زِػاف در كؼٌػی ٌیو صػغكدان ؿػاةلَ از دادرؿػی ىسػازم اىػا ؛اؿث زغیغ
 دادرؿػی ىحػغاكؿ ركٌػغ ٍّّاف ةػَ چػیً یػا ؿػٍگاپّر در کػَ ام گٌَّ ةَ ،اؿث داقحَ ٌیؽ كتّنی كاةم

 .اؿث قغق  اقارق كىایی ٌُاـ چٍغ ةَ آقٍایی زِث اداىَ در. قّد ىی ىضـّب

 آهریکا -4-1

 ایهیػٌّؽ دادگػاق در كؼار جْییً زهـَ ةؼام كیغئّیی کٍفؼاٌؾ ركش1972 ؿاؿ در ةار اكنیً ةؼام
 زهـػَ ةػؼام 1974 ؿػاؿ در را ةـػحَ ىػغار جهّیؽیػّف ركش فیالدنفیػا دادگػاق ىحْاكتان. قغ حىٌؼ

 ةػَ امزٍضػَ وزػؼای ةؼام را ركش ایً 1983 ؿاؿ در فهّریغا دادگاق. گؼفث کار ةَ دادگاق ىلغىاجی
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 ةػا ىؼجتي دّاكم امالح كاٌّف جنّیب ةا 1995 ؿاؿ در ٌیؽ اىؼ ایً ةا ىؼجتي كّاٌیً اكنیً 1.ةؼد کار
 جهفػً، ًؼیق از( ةازداقحی) زٌغاٌی افؼاد دّاكم ًؼح اىکاف كاٌّف ایً ىّزب ةَ. گكث ىٌؼح صتؾ

 1996 ؿػاؿ در. قػغ ٍّّاف دادگاق ةَ زٌغاف از فؼد اٌحلاؿ ةغكف ُا، جکٍّنّژم ؿایؼ یا كیغئّکٍفؼاٌؾ
 2.آىغ ىیاف ةَ ىغٌی دّاكم در كیغئّکٍفؼاٌؾ ًؼح اىکاف

ةػَ ىّوػّّی ىحػغاكؿ ُػام آىؼیکػا فادق از كیغیّ کٍفػؼاٌؾ در دادگػاةا قیّع پاٌغىی کؼكٌا اؿح
3زكـ افػؽار ٌؼـُا از پهحفؼـ ؿفارقی قغق  ث ك در اکذؼ ایانثجتغیم قغق اؿ

ةػؼام ةؼگػؽارم زهـػات  
 قّد.  اؿحفادق ىی

 اظپاًیا -4-2

 قػغق گٍساٌغق اؿپاٌیا صلّكی كّاٌیً در 1994 ؿاؿ از دادرؿی ىسازم تازهـ ةؼگؽارم اىکاف

 فؼىػاف اؿػاس ةػؼ کؼكٌػا پاٌػغىی قػیّع ةػا. اؿث گؼفحَ كؼار ةازةیٍی ىّرد 2003 ؿاؿ در کَ اؿث
 کػَ قْتی ك کیفؼم ُام دادگاق در ىّارد ةؼظی اؿحذٍام ةَ دادگاق کهیَ 2020 آكریم  28 ؿهٌٍحی

 مةؼگػؽار ةػؼام. قػغٌغ ىسازم مّرت ةَ زهـات ةؼگؽارم ةَ ىهؽـ ٌتّدٌغ الزـ افؽار ؿعث ةَ ىسِؽ
 اٌحعػاب اؿػاس ةؼ ٍغجّاٌ ىی ُا دادگاق ك ٌكغق جسّیؽ صلّكی ؿیـحو ؿّم از ظامی پهحفؼـ زهـات

 .ٌيایٍغ اؿحفادق...  ك 5جیيؽ ىایکؼكؿافث 4،ةیؽیٍؾ اؿکایپ ،زكـ ىاٌٍغ ىّزّد ُام ةـحؼ از ظّد
 قػّرام ىسػازم دادرؿػی ُام چانف کاُف ك پؼكٌغق امضاب صلّؽ جىییِ از زهّگیؼم زِث

 از. اؿػث ٌيػّدق ىنػّب ىسػازم زهـػات ةؼگؽام ةؼام را یانْيه دؿحّر اؿپاٌیا ادگـحؼمد ّيّىی
   6.اؿث كىات ىسازم صىّر اىکاف قّد ىی دیغق انْيم دؿحّر ایً در کَ ىّاردم زيهَ

 اظترالیا -4-3

 ازػازق یػا ك قػِادت جّاٌغ ىی دادگاق ،1976 اؿحؼانیا فغراؿ دادگاق كاٌّف  47F جا  ss 47A ًتق
ُػام اؿػحؼانیا از ؿیـػحو  صاؿ صاوؼ دادگػاقدر . ةغُغ كیغئّکٍفؼاٌؾ ةا را دادگاق ةَ ارزاع ك صىّر
 7کٍٍغ.ةا ىكعنات فٍی ذیم اؿحفادق ىی Tandberg کٍفؼاٌؾ كیغئّ

                                                           
یً در ّغانث كىاییدادرؿی ىسازم، ى"(، 1390روا. ). ىِؼافكاف، ّهی1 ػات فلػَ ك صلػّؽ اؿػالىی،  "فِّىی ٌّ ، 147-119(: 5)3ىٌاْن
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3. zoom 
4. Skype Business 
5. Microsoft Teams 
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new mandatory rules for court proceedings due to Covid-19”. International Bar Association. link: 
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1کٌفراًط ٍیذئَهشخصات فٌی ظیعتن  -3 شک 
 Tandberg 

 
. ٌيایٍػغ جکيیػم را جلاوػا فؼـ ةایغ افؼاد یغئّکٍفؼاٌؾك دادگاق ةا اؿحفادق از زهـَ ةؼگؽارم ةؼام
 كىػایی ؿیـػحو از ٌػاَؼ یک صىّر ىاٌٍغ انؽاىاجی ةاكزّد ك دادگاق ىضم در كیغئّکٍفؼاٌؾزهـات 

 زیػؼ ىّارد اؿث الزـ قّد ةؼگؽار دادگاق ىضم از ظارج کٍفؼاٌؾ كیغئّزهـَ  چٍاٌچَ. قّد ىی ةؼگؽار
 .قّد گؼفحَ ٌُؼ در

 َمػّرت ةَُيػَ قػؼکث کٍٍػغگاف  جا ةاقغ ةؼظّردار کافی اٌغازق از ةایغ یظارز ىضم زهـ 
 ىٍاؿتی اىکاف صىّر داقحَ ةاقٍغ. 

 در ظػارزی ىکػاف در ىٍاؿػب کارکٍػاف ك دیگػؼ ىٍػاةِ یا جسِیؽات جياـ ةّدف دؿحؼس در 
 جػّافىػی ایٍکػَ از اًيیٍػاف ك كیػغیّیی کٍفػؼاٌؾ ّيهکؼد ةؼ ٌُارت ةؼام دادرؿی ٍُگاـ

 .کؼد ةؼًؼؼ را اصحيانی یفٍ ىكکالت
  ؛ةهٍغگّ ك ىیکؼكفّف کافی جْغادكزّد 
 قٌّغ دیغق کٍٍغگاف قؼکث ُيَ ةَ ٌضّم کَ ُا دكرةیً جٍُیو. 

  کٍٍػغگاف ةحّاٌٍػغ  ةَ ٌضّم کَ قؼکث ٌيایكگؼ در ىضم ةؼگؽارم زهـات کافی جْغادكزّد
 ةَ كوّح یکغیگؼ را ىكاُغق ٌيایٍغ. 

 ةػَ ٍّػّاف  ،ةیٍػی قػّد ّرد ٌیاز ةاقغ ٌیؽ ةایغ پیفهـَ ىىّاردم کَ ىيکً اؿث در ًی ز
 الزـ ةاقغ. قِادتىيکً اؿث ةؼام ّغام  ىذاؿ کحاب یا ُؼ ىحً ىػُتی کَ

 ةایػغ ةاقػغ، داقػحَ اصحیاج ىغارؾ ك اؿٍاد ةَ ىؼازَْ ةَ دادرؿی زهـَ ًّؿ در فؼدم اگؼ 
اؿػث در كاةم ىكػاُغق ةػؼام ًػؼؼ دیگػؼ كیػغئّکٍفؼاٌؾ  كاوشم کَ ةَ مّرت کاىال ىیؽ

 22دؿحؼس ةاقغ.

 آلواى -4-4

 دادرؿػی زهـػات ةػؼام را یئكیػغیّ کٍفػؼاٌؾ از اؿػحفادق آنيػاف ىػغٌی دادرؿػی آییً كاٌّف

                                                                                                                                              
 https://www.fedcourt.gov.au/going-to-court/videoconferencing-guide 

1. ---. (2016, October). “Videoconferencing”. Federal court of Australia. Link: 
 https://www.fedcourt.gov.au/going-to-court/videoconferencing-guide 

2. ---. (2016, October). “Videoconferencing”. Federal court of Australia.  Lik: 

 https://www.fedcourt.gov.au/going-to-court/videoconferencing-guide 
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 اؿػث دنیم ایً ةَ صغم جا اىؼ ایً. اؿث كؼارگؼفحَ ىّرد اؿحفادق ٌغرت ةَ ىاا ،اؿث کؼدق ةیٍی پیف
 در قاُغ یا ًؼفیً قغف ىـحلؼ مّرت رد کَ ایً ّالكقَ ة ك ٌیـحٍغ ىسِؽ کار ایً ةؼام ُا دادگاق کَ

 1.ٌیـث ازؼا كاةم ىادق ایً آنياف، از ظارج

 ظٌگاپَر -4-5

 ركاؿ یػک مػّرت ةَ را انکحؼكٌیػک دادرؿػی ؿٍگاپّر ُام دادگاق ،19کّكیغ  پاٌغىی از كتم صحی
 ُيچٍػیً دٍُغ درظّاؿث كیغیّیی نیٍک ًؼیق از ؿاظث ىی كادر را كکال اىکاف ایً. داقحٍغ ّادم
 .2اؿث ىحغاكؿ کاىالن دادگاق در كیغیّیی پیٌّغ ًؼیق از قاُغاف یا ًؼفیً صىّر

 غٌا -4-6

 ىٍُػّر ةػغیً ؛دارد كزّد كیغئّکٍفؼاٌؾ از اؿحفادق ةا دادگاق زهـات ةؼگؽارم اىکاف ٌیؽ غٍا در
ا ٌيّدق ك زؽئیات ٌضّق اجناؿ ةَ ؿیـحو كیػغئّکٍفؼاٌؾ ر جکيیم را جلاوا فؼـ ةایـث ىی ىحلاویاف

زِث اًيیٍاف از ّيهکؼد  فٍاكرم اًالّات دادگاق كؼار دٍُغ. ىؼکؽؿاّث كتم در اظحیار  48صغاكم 
ؿاّث كتم از زهـَ دادگاق اىکػاف ةؼكػؼارم ارجتػاط ةػیً دك  24ٌیؽ صغ اكم  کٍفؼاٌؾ كیغئّپهحفؼـ 

   3.قّد ىیٌلٌَ ك ّيهکؼد ؿیـحو ةؼرؿی 

 رانای كضایی هظام در مجازی دادرشی جهصات ةرگزاری -5

 ةؼگػؽارم جسؼةػَ كیػغئّکٍفؼاٌؾ، فٍاكرم اىکاٌات انکحؼكٌیک، دادرؿی ىفِّـ جْؼیف ةَ جّزَ ةا
 کكػّرُام صلّكی ٌُاـ در كیغئّکٍفؼاٌؾ از اؿحفادق ةؼرؿی ك اظیؼ ىاق چٍغ در ىسازم ُام دادگاق

 .اؿث وؼكرم ذیم ىّارد رّایث ىّفق زهـَ یک ةؼگؽارم زِث گؼفث ٌحیسَ جّاف ىی ىعحهف
 :ةاقغ ذیم اىکاٌات دارام ةایغ کٍفؼاٌؾ كیغیّ ظغىث ارائَ پهحفؼـ  .1

ی زِث API یک كزّد( انؽاىی ُام كیژگی) :انف ٌّا  :اؿث انؽاىی زیؼ ٌکات ةؼام ؿيپ ؿيث از فؼاظ
 آف جٍُیيات جْؼیف ك اجاؽ ایساد 
 زهـَ ةَ كركد نیٍک ایساد 
 اجاؽ ةَ كركد 
 كیغئّکٍفؼاٌؾ کارةؼم راةي از اؿحفادق 
 اؽاج صػؼ 

                                                           
1, 2. ---. (2020, April). “COVID-19 and the global approach to further court proceedings, hearings”. Norton Rose 

Fulbright. Link: https://www.nortonrosefulbright.com/en-lu/knowledge/publications/bbfeb594/covid-19-and-the-

global-approach-to-further-court-proceedings-hearings 
 

3. “video conference facility”. The republic of Ghana judiciary. Link: http://judicial.gov.gh/index.php/e-

services/video-conference 
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یث ةا اداىَ در ذیم ُام گؽیٍَ( اظحیارم ُام كیژگی) :ب غ ىی ظّد ظاص اىحیاز ك اكّن ٌّا  .قّد ىٌؼح ج
 اٌـاٌی یا ؿیـحيی پكحیتاف ةا زهـَ از كتم ىّكث جـث نیٍک اىکاف 
 زهـَ از كتم اٌحُار ىضیي جْؼیف اىکاف 
 ؿيپ رد ٌكـحً ك جضّیم ك کٍٍغق قؼکث ؿّم از زهـَ صیً در ىغارؾ ارؿاؿ اىکاف 
 مّرجسهـَ جکيیم ٌضّق آٌالیً ىكاُغق اىکاف 
 ظغىث پایغارم كوْیث ىاٌیحّریٍگ 
 ًكىات ك ىؼدـ ةَ ظغىث ىكاكرق ك راٍُيایی ةؼام جعننی جياس ىؼکؽ جیو جأىی 
 ؿػٍر، دركغ ُياٌٍػغ ركاٌكػٍاظحی ؿٍـّرُام) کٍٍغق قؼکث فؼد ؿٍسی ؿالىث اةؽار 

 ...( ك در ىْؼض جِغیغ كؼار گؼفحً
  ظغىث دریافث ىلؼرات كتّؿ ةیاٌیَ کی كزّد .2
 زهـػَ ُػؼ در ارائػَ زِث ٌُؼ ىّرد ظغىث پیکؼةٍغم ةؼام ىغیؼیحی جٍُیياجی پٍم داقحً .3

 کٍفؼاؿی كیغئّ
 ةؼظي ُّیث اصؼاز اىکاف .4
 جائیػغ ك اىىا زِث جيِیغاجی ایساد ك کٍٍغق قؼکث افؼاد ةَ ارائَ ك زهـَ مّرت جِیَ اىکاف .5

  پؼكٌغق یًًؼف جّؿي آف اٌالیً
 كیغئّکٍفؼاٌؾ ارائَ ةـحؼ اىٍیث جأىیً ك ىهی ایٍحؼٌث قتکَ ُامزیؼؿاظث از اؿحفادق .6

  افؼاد ظنّمی صؼیو ك زهـَ در ىٌؼح ُامدادق صفٍ .7

 كىایی ىؼزِ ًؼؼ از زهـَ وتي اىکاف .8
 ُّقيٍغ مّجی دؿحیار زيهَ از كىایی ُام API ؿایؼ ةَ اجناؿ اىکاف .9

 کػَ كىػایی كّق دادق صفاَث ك اىٍیث ُام پؼكجّکم ةَ ظغىث دٍُغق ارائَ ثقؼک پایتٍغم .10
 .قّد رؿاٌی ةؼكز ىؼكر ةَ اؿث ىيکً

 جػغكیً ك ُا زیؼؿػاظث ةػّدف فػؼاُو ٌیازىٍػغ زهـات ایً ؿازم پیادق قغ ىٌؼح کَ گٌَّ ُياف
 رؿػیداد کیفیث ةؼاةؼم ك پؼكٌغق امضاب صلّؽ جىییِ ّغـ از اًيیٍاف زِث ىكعل ُام پؼكجکم

 .اؿث ىحغاكؿ قیّق ةَ دادرؿی ةا انکحؼكٌیک
 ك قْتَ در كاوی فیؽیکی صىّر ك پؼكٌغق اقعاص ىسازم صىّر ةا جّاٌغ ىی انکحؼكٌیک دادرؿی

 ك كىػات ىسػازم صىػّر صحػی یػا ك پؼكٌغق ًؼفیً فیؽیکی صىّر ك قْتَ كاوی ىسازم صىّر یا
 قػتکَ ةَ دؿحؼؿی ُيچّف ُایی ظثزیؼؿا ةایغ انکحؼكٌیک دادرؿی جضلق زِث. قّد ةؼپا اقعاص

 ك پؼكٌغق امضاب ؿيث در ارجتاط ةؼكؼارم زِث پهحفؼىی ك ىٍاؿب ؿؼّث ةا ایٍحؼٌث ىذم ىعاةؼاجی
 جػغارؾ زِػث ةٍػغماكنّیػث ةایػغ قػْب جيػاـ ٌتػّدف جسِیػؽ ةػَ جّزَ ةا کَ ةاقغ فؼاُو دادگاق

 زهـػات ةؼگػؽارم ىسػّز ثزیؼؿاظ ةّدف فؼاُو مؼؼ داقث ٌُؼ در ةایغ انتحَ. داقث ُازیؼؿاظث

. ةاقػغ ىػغٌُؼ ٌیػؽ ُا پؼكٌػغق صـاؿػیث ك ىاُیػث اززيهػَ ىعحهفػی ىّارد ةایغ ك ٌتّدق انکحؼكٌیک
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 انکحؼكٌیػک دادرؿػی ركٌػغ از اًػالع ٌیػؽ ك پؼكٌػغق امػضاب صلّؽ صفٍ زِث اؿث ٌیاز ُيچٍیً
 .گیؼد كؼار ةؼداراف ةِؼق اظحیار در ُایی دؿحّرانْيم ك ُا ةیاٌیَ

( ؿػيپ) پؼكٌػغق ىغیؼیث ؿاىاٌَ در پؼكٌغق یک ركم ةؼ قغق اٌساـ اكغاىات جياىی ؼصاو صاؿ در
 گٍساٌػغق ؿػاىاٌَ ایً در ةایغ ٌیؽ انکحؼكٌیک دادرؿی زهـات ةؼگؽارم فؼایٍغ ةٍاةؼایً قّد؛ ىی دتث
 ةػغیً. دارد ظتؼگػاف ُيفکػؼم ةػَ ٌیاز کَ اؿث َؼیف ك ىِو اىؼم آف پاراىحؼُام جْییً کَ قّد

 -صلػّكی کارگؼكق در ىّوّع انػکؼ، فّؽ انؽاىات ظنّص در راق ٌلكَ جغكیً ك ةؼرؿی زِث ىٍُّر

 :قغ ىٌؼح زیؼ اّىام صىّر ةا اًالّات فٍاكرم ك آىار پژكُكکغق كىایی
 كىػاییَ كػّق پژكُكگاق اًالّات فٍاكرم ك آىار پژكُكکغق رئیؾ زاٌكیً زو، ىِغم آكام 

 (کارگؼكق رئیؾ)
 پژكُكػگاق اًالّػات فٍػاكرم ك آىػار پژكُكػکغق پژكُكػگؼ پػّرىسؼب، آرا گػم دکحؼ ظاٌو  

 (کارگؼكق دةیؼ) كىاییَ كّق
 ّارکی، ىضـً آكام  (ظتؼق) جِؼاف اؿحاف دادگـحؼم کم رئیؾ ؿاةق كىایی ىضحؼـ ىْاكف ُا
 ةعكػػػّدگی ّفػػػّ ادارق كىػػػایی ىضحػػػؼـ ىْػػػاكف رزاكػػػی، ّتػػػغاه دکحػػػؼ آكػػػام  

 (ظتؼق) كىاییَ كّق
 (ظتؼق) جِؼاف اؿحاف دادگـحؼم کم رئیؾ كىایی ضحؼـى ىْاكف قساّی، ّهی آكام 

 (ظتؼق) ّغانث ىسحيِ كىایی ىْاكف ك جسغیغٌُؼ ىضحؼـ ىـحكار کؼىی، اةؼاُیو آكام 
 ظتؼق( كىایی انکحؼكٌیک ظغىات دفاجؼ کاٌّف ىغیؼّاىم ٌیا، ركصاٌی صـً آكام( 

 ظنّمی( صلّؽ در ٌُؼ )ماصب قاٍُّش، ّتغاننانش االؿالـ صسث 
  ىؼکػؽ ُػام ركش ك ُا ؿیـػحو راُتػؼدم، ىٌانْات ادارق ىضحؼـ رئیؾ پیکاٌی، مىِغ آكام 

 (ةؼدار ةِؼق ٌيایٍغق) كىاییَ كّق اًالّات فٍاكرم ك آىار

 جّؿػي آف اكنیػَ ٌػّیؾ پیف کػَ قػغ ىٌؼح ذیم امهی ىضّرُام در کارگؼكق در ىٌؼح ىّارد
 جّؿػي کػارگؼكق زهـػات در ك ةّد قغق جغكیً كىاییَ كّق اًالّات فٍاكرم ك آىار ىؼکؽ کارقٍاؿاف

 :قّد ىی ةیاف اداىَ در آف ٌحایر ك قغ گػاقحَ ٌُؼ جتادؿ ك ةضخ ةَ ظتؼگاف
 ظغىث دریافث ىلؼرات كتّؿ ةیاٌیَ ةؼرؿی (Terms and Condition) جاریط) كیغئّکٍفؼاٌؾ 

03/06/1399) 

 جٍُیيات ك ظغىث پیکؼةٍغم ىغیؼیث پٍم جِیَ زِث ىؤدؼ پاراىحؼُام ك ُا قاظل ةؼرؿی 
 (10/06/1399 ك 03/06/1399 جاریط) كیغئّکٍفؼاٌؾ ةَ ىؼةّط

 ًىعػاةؼاجی ك ام رایاٌػَ ُام ؿػاىاٌَ از اؿػحفادق ةػا دادرؿػی جضلیلات اٌساـ ازؼایی ٌاىَ آیی 
 (17/06/1399 جاریط)

 ًةػا دادرؿی جضلیلات در کٍفؼاٌؾ كیغیّ ظغىث دریافث وّاةي ك قؼایي كتّؿ ةیاٌیَ جغكی 
 (07/07/1399 ك 24/06/1399 جاریط) ىعاةؼاجی ك ام رایاٌَ ُام اىاٌَؿ از اؿحفادق
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 كیػغئّکٍفؼاٌؾ از اؿػحفادق ةا ىسازم دادرؿی زهـات ةؼگؽارم زِث ُا دادگاق ةٍغم اكنّیث 
 (16/09/1399 جاریط)

 ك 30/09/1399 جػػاریط)  دادگػػاق زهـػػات در كىػػات ىسػػازم قػػؼکث ؿػػٍسی اىکاف 
07/10/1399) 

 ویدیٌ  (Terms and Condition) خدمث دریافث ملررات كتٌل ةیاهیى ةررشی -6

 کوفراهس

 كتػّؿ ةیاٌیػَ ٍّّاف ةَ کَ ىـحٍغم انکحؼكٌیک دادرؿی ظنّص در کارگؼكق زهـَ ٌعـحیً در 
 کارقٍاؿػاف جّؿػي ةٍػغ 15 در کٍفػؼاٌؾ كیغیّ (Terms and Condition) ظغىث دریافث ىلؼرات

 ازٌُػؼ. گؼفػث كػؼار ظتؼگػاف ةؼرؿػیىّرد  ةّد قغقیَ جِ كىاییَ كّق اًالّات فٍاكرم ك آىار ىؼکؽ
 ىتاصػخ اؿػاس ةػؼ قػغ ىلػؼر ك ٌتػّدق ىٍاؿػب ىـحٍغ ایً در قغق اقارق ةٍغُام ك ٍّّاف ظتؼگاف

 ٌُؼ جتػادؿ ك ةضػخ از پؾ ٌِایحان. قّد گػاقحَ ةضخ ةَ کارگؼكق در ىسغدان ك امالح ةیاٌیَ قغق ىٌؼح
 :قغ پیكٍِاد ذیم ةیاٌیَ اؿث، ىكاُغق كاةم انف پیّؿث در آف ىكؼكح کَ  ظتؼگاف
 از اظتفادُ با یدادرظ در ذئَکٌفراًطیٍ خذهت افتیدرپیشٌْادی جْت   ضَابظ ٍ ظیشرا -4 شک 

 یهخابرات ٍ یا اًِیرا یّا ظاهاًِ

 ىعاةؼاجی ك ام رایاٌَ ُام ؿاىاٌَ از اؿحفادق ةا دادرؿی در كیغئّکٍفؼاٌؾ ظغىث دریافث وّاةي ك قؼایي

 .اؿث انؽاىی اؿالىی قئٌّات ك ىٍاؿب پّقف رّایث .1

، كاةهیث کَ ويً كاةهیث اجناؿ ةَ ایٍحؼٌث ُام انکحؼكٌیکی زِث اؿحفادق از ایً ظغىث ةایغ از دؿحگاق .2

 ارؿاؿ ك دریافث مّت ك جنّیؼ را ٌیؽ دارد اؿحفادق ٌياییغ.

 حؼٌث را ظّد فؼاُو آكرد.کارةؼ ىَّف اؿث قؼایي اجناؿ پایغار ىٍاؿب ةَ قتکَ ایٍ .3

 آزىایف ظغىث دٍُغق ارائَ جسِیؽات زهـَ، قؼكع از كتم آٌالیً دادرؿی زهـَ ةَ كركد در ؿِّنث ةؼام .4

 .قّد زهّگیؼم رؿیغگی زؼیاف در اظحالؿ ةؼكز از جا قّد

 .اؿث كاٌّف ةؼظالؼ آف اٌحكار ك ةّدق ىيٍّع ٌضّ ُؼ ةَ دادرؿی زهـَ از جنّیؼةؼدارم یا وتي .5

 .ةاقغ ّيّـ ىٍُؼ در ٌتایغ ةؼظي دادرؿی زهـَ در ؼکثق ىضم .6

 اداىَ ىاٌِ زهـَ جؼؾ یا ٌضّ ُؼ ةَ ارجتاط ّيغم كٌِ ىّزَ، ّػر ةغكف رؿیغگی زهـَ در قؼکث ّغـ .7

 .قغ ٌعّاُغ ككث جسغیغ ةاّخ ك ٌتّدق رؿیغگی

 .ٌيایغ غاـاك صىّرم مّرت ةَ دادرؿی زهـَ جكکیم ةَ ٌـتث جّاٌغ ىی مالصغیغ مّرت در كىایی ىلاـ .8

 ُيـاف( كیغئّکٍفؼاٌؾ) ىعاةؼاجی ك ام رایاٌَ ُام ؿاىاٌَ از اؿحفادق ةا دادرؿی در اىحیازات ك صلّؽ کهیَ .9

 .اؿث كىایی ىؼازِ در صىّرم رؿیغگی ةا

 .جياىی ىٍغرزات ةیاٌیَ را ىٌانَْ کؼدـ 
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 و خدمث پیکرةودی مدیریث پوم جًیى جًث مؤثر پارامحريای و يا شاخص ةررشی -7

 ویدئٌکوفراهس ةى مرةٌط یماتجوظ

 اؿػث الزـ قػّد، وتي ك دتث پؼكٌغق ؿّاةق در ةایغ انکحؼكٌیک دادرؿی فؼایٍغ ایٍکَ ةَ جّزَ ةا
 فػؼاُو دادرؿػی فؼایٍػغ رؿاٌی اًالع ك ىغیؼیث اىکاف ُو جا قّد ایساد زغیغم فیهغُام ؿيپ در

 كىػاییَ كّق اًالّات فٍاكرم ك آىار ىؼکؽ ىحعننیً رك ازایً. گیؼم گؽارش ك رمغ اىکاف ُو ك قّد
 از پػؾ ك ىٌػؼح کارگؼكق در کَ ٌيّدٌغ پیكٍِاد را فیهغ ُؼ اٌحعاةی ُامگؽیٍَ ك ىّردٌیاز فیهغُام

 اؿػاس ایػً ةؼ. قغ گیؼم جنيیو اؿث ىكاُغق كاةم ب پیّؿث در آف ظالمَ کَ  ظتؼگاف ٌُؼ جتادؿ
 در انکحؼكٌیػک دادرؿػی زهـات رمةؼگؽا ىغیؼیث ةؼام ذیم فیهغُام ةؼ ىتحٍی داقتّردم ًؼاصی
 .قغ پیكٍِاد ؿيپ

 ظوپ در ذئَکٌفراًطیٍ پٌ  تیریهذ جْت یشٌْادیپ یلذّایف -2 جذٍل

 رظیذگی اٍلیِ هقذهات

 پؼكٌغق ٌّع
 صلّكی 

 کیفؼم 

 ادارم 

 رؿیغگی مانش ىؼزِ

 ةغكم دادگاق 

 دادگاق جسغیغٌُؼ 

 کكّر ّانی دیّاف 

 اظحالؼ صم قّرام 

 دادؿؼا 

 ازؼام اصکاـ 

 ادارم ّغانث دیّاف 

 كىات اٌحُاىی دادؿؼام 

 كىایی ىؼازِ ؿایؼ 

 پؼكٌغق قعل ٌّع
 صلیلی 

 صلّكی 

 پؼكٌغق قعل ؿيث

 قاکی 

 ىكحکی ٍَّ 

 ظّاُاف 

 ظّاٌغق 

 قاُغ 

 كکیم 

 كیو 

 َگػار كدیل 

 كاٌٌّی ٌيایٍغق 

 ؿایؼ 
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 کیفؼم دادگاق مالصیث
  1کیفؼم 

  2کیفؼم 

 كىایی ىلاـ جكعیل ةَ غقپؼكٌ ةَ رؿیغگی ٌضّق

 صىّرم 

 ٌَكیغئّکٍفؼاٌؾ ؿاىا 

 جهفیلی 

 انکحؼكٌیکی ارجتاط ُام ؿاىاٌَ ؿایؼ 

 مالصیث ةا ُام پؼكٌغق در كیغئّکٍفؼاٌؾ زهـَ ةؼگؽارم

 كىایی ىلاـ ازٌُؼ  1 کیفؼم دادگاق

 ىّافلو 

 ىعانفو 

 مالصیث ةا ُام پؼكٌغق در كیغئّکٍفؼاٌؾ زهـَ ةؼگؽارم

 كىایی ىلاـ زٌُؼا  2 کیفؼم دادگاق

 ىّافلو 

 ىعانفو 

 ىضتّس قعل كیغئّکٍفؼاٌؾ زهـَ ةؼگؽارم پػیؼش

 كىایی ىلاـ ازٌُؼ زٌغاف در

 ىّافلو 

 ىعانفو 

 ةا كیغئّکٍفؼاٌؾ ًؼیق از رؿیغگی زهـَ ةؼگؽارم

 كىایی ىلاـ ازٌُؼ ىّةایم گّقی از اؿحفادق

 ًؼیػق از ارجتػاط ةؼكػؼارم ىّافػق كىایی ىلاـ 

 اؿث. ُيؼاق جهفً

 ّافق كىایی ـاىل  ةػَ ك ٌتّدق ُيؼاق جهفً از اؿحفادق ى

 .دُغ ىی ارزاع كىایی ظغىات دفاجؼ

 كىایی ظغىات دفاجؼ
 ىٍحعب كىایی دفاجؼ ظغىات 

 کكّر ؿؼاؿؼ كىایی ظغىات دفاجؼ 

 كیغئّکٍفؼاٌؾ از اؿحفادق زِث ُّیث اصؼاز

 كىایی انکحؼكٌیک ظغىات دفاجؼ در 

 دٍا کارةؼم ًؼیق از 

 َىهی کارت ىذم اؿاییقٍ ىغارؾ ارائ 

 ظّاؿحَ ارزش ىیؽاف
 ریاؿ ىیهیّف 200 از کيحؼ 

 ریاؿ ىیهیّف 200 از ةیكحؼ 

 مّرت در كىایی ىلاـ دؿحّر ةَ ىـحٍغات ك ادنَ ارائَ

 رؿیغگی زهـَ ةؼگؽارم

 َگؼدد ةارگػارم فایم مّرت ة. 

 گؼدد دادگاق دفحؼ جضّیم ادنَ فیؽیک. 

 جلعِ از شرٍع قب 

 زهـَ رؿیغگی

 صىّرم 

 ىسازم 

 جهفیلی 

 زهـَ صىّرم
.....  پایػاف ؿػاّث.....  قػؼكع ؿػاّث.....  زهـَ جاریط

 ..... ىّوّع

 زهـَ ىسازم
.....  پایػاف ؿػاّث.....  قػؼكع ؿػاّث.....  زهـَ جاریط

 مّت+جنّیؼ.....   ىّوّع

 جهفیلی زهـَ
.....  پایػاف ؿػاّث.....  قػؼكع ؿػاّث.....  زهـَ جاریط

 مّت+ جنّیؼ.....   ىّوّع
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 زهـَ صىّر در ةَ ىساز اقعاص ؿيث

 كاوی 
 َىغیؼ قْت 
 کارةؼ دفحؼ ظغىات كىایی 
 ىـئّؿ فٍاكرم اًالّات 
 كاوی زٌغاف 
 ؿایؼ 

 ؿيث ىغّّیً
 ىحِو( یا قاکی ، ظّاٌغق یا ظّاُاف) امیم 
 كکیم ك ...( كیو، )قاُغ، ىؼجتي 

 زهـَ در صىّر ٌضّق
 صىّرم 

 ىسازم 

 ىاییك ىلاـ جائیغ ةا ىغّّ قؼکث ٌضّق
 مّت+  جنّیؼ 
 مّت 

 ...ظاػت...    تاریخ...   رٍز: جلعِ زهاى رؿاٌی اًالع ىضحّام

 ىسازم دادرؿی در قؼکث زِث آىادگی اّالـ ىِهث
 ّّیػا صىػّر اّػالـ ىِهػث ركز...  جا ىضحؼـ ىغ 

 .داریغ صىّر اّالـ ّغـ

 صىّر زِث آىادگی اّالـ ركش
 (ةاقغ فؼاُو گؽیٍَ چٍغ اٌحعاب اىکاف)

 ؿایث adliran.ir 
 ىؼکؽ ؿؼقيارِ ةَ پیاىک ارؿاؿ 

 دادگاق زهـَ در قؼکث ٌضّق

 صىّرم رؿیغگی در كىایی ىؼزِ قْتَ ىضم 
 رؿػػیغگی ًؼیػػق از اكاىػػث ىضػػم در صىػػّر 

 )ٍّّاف ةِحؼم اٌحعاب قّد( كیغئّکٍفؼاٌـی
 رؿػیغگی در كىػایی ظػغىات دفحػؼ در صىّر 

 كیغئّکٍفؼاٌـی
 ٌـیكیغئّکٍفؼا رؿیغگی در زٌغاف در صىّر 
 صىّر ّغـ ّهث ةیاف........... 

 زِث اؿحفادق راٍُيام ك كیغئّکٍفؼاٌؾ نیٍک ارؿاؿ
 دٍا در قغق جْتیَ ىسازم اجاؽ ك زهـَ ةَ كركد

 َةه 
 ظیؼ 

 ىغّّیً جّؿي زهـَ ةَ كركد
 دارد صىّر 
 ٌغارد صىّر 

 ىـحٍغات ك ادنَ ةارگػارم
 َىـحٍغات ك ادنَ فیؽیک ارائ 
 ىسازم ركش در ماؿحٍاد دالیم فایم ةارگػارم 
 جهفیلی ك

 رظیذگی جلعِ حیي

 زهـَ ةؼگؽارم

 قػغق جْییً ُيػؼاق كىػایی، ىلاـ ىغّّ، صىّر 
 قعل افؽكدف یا ك كركدم نیٍک از اؿحفادق ةا ىغّّ

 دٍا رىؽ ةا اجناؿ ایـحگاق یک ةَ دیگؼم
 ّهث ةَ زهـَ جكکیم ّغـ ......... 
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 كىایی ىلاـ جّؿي ةْغم رؿیغگی ٌّع جْییً

 صىّرم 
 ازمىس 
 جهفیلی 

 رظیذگی جلعِ پایاى

 ىسهؾ مّرت جِیَ

 َآف از پؾ یا زهـَ صیً در زهـَ مّرت جِی 
 ةػؼام ىسهػؾمػّرت ىػحً ىكػاُغق اىکاف 

 فْاؿ نیٍک ارؿاؿ ةا صىار

 ىسهؾ مّرت اىىا

 َاىىػػػا جیػػػک زهـػػػَ در صىػػػّر ىضه ةػػػ 
 .گؼدد ىی فْاؿ زهـَ مّرت

 ٌِایی جائیغ ةا زهـَ اٌحِام در 
 قػػغف آىػػادق از ةْػػغ جائیػػغ نیٍػػک ارؿػػاؿ 

 ىسهؾ مّرت

 ىسهؾ مّرت اىىا ُام ركش

 اىىاء صىّرم 
 زهـَ ىضم در اىىا 
 زٌغاف در اىىا 

 ظغىات دفاجؼ در اىىا 
 دٍا در ُّیث اصؼاز ةا اىىا 
 ُيؼاق قيارق ةَ اىٍیحی کغ ارؿاؿ ةا اىىا 

 از اشحفاده ةا مجازی دادرشی جهصات ةرگزاری جًث يا دادگاه ةودی اونٌیث -8

  راهسویدئٌکوف

 ُػایی دادگاق چػَ کَ قّد ىكعل ةایغ ٌعـث انکحؼكٌیک دادرؿی َؼفیث از ةؼدارم ةِؼق زِث
 اؿػث دادگػاُی جكکیم انکحؼكٌیک دادرؿی از ىٍُّر ةعف ایً در. ُـحٍغ آٌالیً ةؼگؽارم ىٍاؿب

 .دارٌغ ىسازم صىّر پؼكٌغق ًؼؼ دك ُؼ یا یک ك داقحَ فیؽیکی صىّر دادگاق در كىات کَ
 ةَ ك ٌغارد كزّد ىكعل دادگاق انکحؼكٌیک ةؼگؽارم ةؼام ىٍْی كاٌّف اؿاس ةؼ تؼگافظ ٌُؼ از 
 اىکاٌػات ؿػازم فؼاُو ةػَ ٌیػاز ةػَ جّزَ ةا كنی ٌغارد؛ كزّد كىایی ىؼازِ ةیً جفاكجی رؿغىی ٌُؼ

 دادرؿػػی ةؼگػؽارم اىکاٌػات ةػػَ ُػا دادگاق جسِیػؽ زِػث ةٍػػغم اكنّیث ةایػغ ازؼایػی ك زیؼؿػاظحی
  .ةّد ائمك انکحؼكٌیک

 در پؼكٌػغق ًؼفیً از یکی کَ ُایی پؼكٌغق در ةیكحؼ كیغئّکٍفؼاٌـی ُام ؿاىاٌَ صاوؼ قؼایي در
 زػایی زاةػَ دنیػم ةػَ کَ ىعاًؼاجی اؿث قغق ةاّخ اىکاف ایً. قّد ىی اؿحفادق دارد صىّر زٌغاف

 ةـػحؼ رد ٌیػؽ الزـ زیؼؿػاظحی اىکاٌػات ُيچٍػیً .یاةػغ کػاُف آیغ كزّد ةَ اؿث ىيکً زٌغاٌیاف
 یکی گؼفث ٌحیسَ جّاف ىی ةٍاةؼایً. اؿث ىِیا ُا زٌغاف در كىاییَ كّق داظهی قتکَ ك كیغئّکٍفؼاٌؾ

 .اؿث زٌغاٌی قعل داقحً گؼفحً، ٌُؼ در ىؼازِ دُی اكنّیث ُام قاظل از
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 قػٌّغ گؼفحَ ٌُؼ در قْب ك ىؼازِ ةؼام ةایغ ةٍغم اكنّیث ُام قاظل داقث ٌُؼ در ةایغ انتحَ
 آرایكػاف کػَ را قػْتی ةایػغ ةٍاةؼایً. قغ ظّاُغ فؼاُو قْب ةؼام ُازیؼؿاظث چؼاکَ ،ُا پؼكٌغق ٌَ

 ةػا زهـػَ ةؼگػؽارم اكنّیػث ٌیػؽ ىؼازػِ در ك داد كػؼار اكنّیػث در قػٌّغ ىی زٌغاف ةَ ىٍحر ةیكحؼ
 .دارٌغ زٌغاٌی کَ ةاقغ ُایی پؼكٌغق

 زِػث ةٍغم اكنّیث در قاظل ّافٍّ ةَ ةایغ ٌیؽ ذیم ىّارد زٌغاٌی ةضخ ةؼ ّالكق ظتؼگاف ازٌُؼ
 :قّد گؼفحَ ٌُؼ در قْب جسِیؽ
 ىؼزِ ُؼ در رؿیغگی اُيیث 

 رؿیغگی در ؿؼّث اُيیث 
 ُا پؼكٌغق صـاؿیث ىیؽاف  
 زاىَْ ةؼ ُا پؼكٌغق ةَ رؿیغگی جأدیؼ ىیؽاف  
 دادگاق ةَ دؿحؼؿی اىکاف 
 قْب ةَ افؼاد ىؼازَْ اىکاف 
 كىایی صّزق كؿْث 

 ك ُـػحیو انکحؼكٌیک دادرؿی ةَ گػار دكراف در اکٍّف کَ داقث ٌُؼ در ةایغ ةاال ىّارد ةؼ ّالكق
 ةػا ُػام دادگاق در آف کارگیؼم ةػَ در اؿػث ةِحػؼ. ةاقػغ داقحَ كزّد ایؼاداجی ك ٌّاكل اؿث ىيکً

 کَ ُایی دادگاق رؿغ ىی ٌُؼ ةَ کهی صانث در. ٌيّد اصحیاط کیفؼم ُام دادگاق ىاٌٍغ زیاد صـاؿیث
 اؿػاس ةػؼ. دارٌغ ةاالجؼم اكنّیث ٌیـث ٌیاز چٍغاف فؼد صىّر یا اؿث کيحؼ ُاآف در زهـات جْغاد

 ذیػم ةٍػغم اكنّیث اؿث، ىكاُغق كاةم ج پیّؿث در آف ىكؼكح کَ  ظتؼگاف ٌُؼ ك قغق ىٌؼح ىّارد
 .قغ ارائَ كیغئّکٍفؼاٌؾ اىکاٌات ةَ جسِیؽ زِث ُا دادگاق ةؼام

 ذئَکٌفراًطیٍ از اظتفادُ با یهجاز یدادرظ جلعات یبرگسار جْت ّا دادگاُ یبٌذ تیاٍلَ -3 جذٍل

 هراجغ قضایی اٍلَیت تَضیحات

 ةٍػاةؼایً اكنّیػث اؿػث صـػاس آف زهـػات ك دارٌػغ کيػی زهـات جْغاد

 .دارد جؼم پاییً
 1دادگاق کیفؼم  5

 یًُام کیفؼم صىّر فؼد ك ٌّع رفحارش اُيیث ةاالیی دارد ةٍػاةؼا در دادگاق

 اؿث. ركدررك ارجتاط ةَ جيایم
 2دادگاق کیفؼم  3

در ىضیي دادگاق كػؼار ٌگیؼٌػغ اكنّیػث  کّدکاف ایٍکَ ةؼام اًفاؿ در دادگاق

 ةاالیی دارد.
 دادگاق اًفاؿ 6

دار ُـػحٍغ اكنّیػث ٌـػتحان ةػاالیی  زٌغاٌی ةَ دنیم ایٍکَ اکذؼان اٌلالب دادگاق

 دارٌغ.
 دادگاق اٌلالب 4

 1دادگاق ٌُاىی  --- .ىاییَ ك ظغىات ىؼکؽ آىار ك فٍاكرم اًالّات ٌیـثدر صیٌَ كّق ك

 2دادگاق ٌُاىی  --- .ٌیـث اًالّات فٍاكرم ك آىار ىؼکؽ ظغىات ك كىاییَ كّق صیٌَ در

 قْب ةازپؼؿی 9 ---
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 هراجغ قضایی اٍلَیت تَضیحات

 قْب دادیارم 8 ---

اؿػث  ك  جؼ ىٍاؿب صلّكی ُام پؼكٌغق زهـات ىسازم ةؼام ةؼگؽارم قؼایي

دارد کَ ةا ىسػازم  رؿیغگی ككث ةَ ٌیاز ام پؼكٌغق ُؼ صلّكی ُام اقدادگ در

 قّد. قغف ٌیاز ةَ صىّر ةعف کذیؼم از ىؼازْاف صم ىی

 دادگاق صلّكی 2

ُا ةیكػحؼ ةػا  آف اكنّیث ةٍاةؼایً دارٌغ؛ ظامی صـاؿیث ظاٌّادق ُام دادگاق

 مّرت صىّرم اؿث. جكکیم ةَ
 دادگاق ظاٌّادق 7

جؼ ةػؼام  ُؼ اؿحذٍائان ككث رؿیغگی دارٌغ ةٍاةؼایً ىٍاؿبُام جسغیغٌ دادگاق

 ةؼگؽارم ىسازم ُـحٍغ.
 دادگاق جسغیغٌُؼ 1

اٌغ ك ةَ دنیم ىضغكد ةّدف جْغاد زهـات  اکذؼ قْب دیّاف ّانی جسِیؽ قغق

 اكنّیث چٍغاٌی ٌغارٌغ.
--- 

قْب دیّاف ّانی 

 (477کكّر )قْب 

 دیّاف ّغانث ادارم --- .دارد حلمىـ اًالّات فٍاكرم ادارم ةعف ّغانث دیّاف

 قْب ؿؼپؼؿحی --- .قّد ٌيی اٌساـ رؿیغگی قْب ایً در

 ازؼام اصکاـ --- .ٌغارٌغ اكنّیحی ٌغارٌغ ةٍاةؼایً رؿیغگی زهـات

 دادگاه جهصات در كضات مجازی شرکث شوجی امکان -9

 انتحػَ اؿػث؛ ىسػازم مػّرت ةَ زهـات در كىات ظّد قؼکث ؿٍسی اىکاف ةعف ایً از ُغؼ

. اؿػث ىػغٌُؼ ٌیؽ...  ك دیّاف ُام ٌكـث یا اؿحياع زهـات ةهکَ ٌیـث ىغٌُؼ دادرؿی زهـَ مؼفان

 از ُو كىات ىسازم قؼکث ُا دادگاق کغاـ در کَ اؿث ایً ةؼ جّزَ ةیكحؼ ةضخ ایً در امهی جأکیغ

 دادرؿػی آیػیً كػاٌّف 659 ىادق در ىذاؿ ٍّّاف ةَ. اؿث پػیؼ اىکاف ازؼایی زٍتَ ُو ك كاٌٌّی زٍتَ

 ؿػػایؼ ك كیػػغئّکٍفؼاٌؾ ُام ؿػػاىاٌَ کارگیؼم ةػػَ کػػَ: »اؿػػث قػػغق ٍّّاف 1392 ىنػػّب کیفػػؼم

 ٌُػؼات یا قِّد از قِادت اظػ دّّم، امضاب از جضلیق ىٍُّر ةَ انکحؼكٌیکی ارجتاًات ُام ؿاىاٌَ

 ك ّيّىْ ُال دادگاق دادرؿْ آییً كاٌّف 250 ىادق در ىلاةم در.« اؿث ىساز مّرجی در کارقٍاؿی

 در. ةاقغ داقحَ صىّر رأؿان ةایغ كاوی ىضم از جضلیق در کَ اؿث ىٌؼح قغق ىغٌی اىّر در  اٌلالب

 ُػام چانف صلػّكی ىٌانْػات در كیػغئّکٍفؼاٌؾ از اؿػحفادق ةضػخ ةّدف ٌّ ةَ جّزَ ةا ىّارد ؿایؼ

 ـػاتزه در كىػات ىسػازم صىػّر اىکػاف ةؼرؿػی ةَ ٌیاز ةٍاةؼایً قّد؛ ىٌؼح اؿث ىيکً ىحْغد

 جػا قػغ گػاقػحَ ةضػخ ةػَ كىػایی ك صلػّكی کػارگؼكق در ىّوػّع رك ازایػً. اؿػث ىهيّس دادگاق

 چ پیّؿػث در آف ىكػؼكح کػَ  ظتؼگاف ٌُؼ اؿاس ةؼ. قّد ةؼرؿی كاٌٌّی نضاظ ةَ آف پػیؼم اىکاف

  :از ّتارجٍغ زىیٍَ ایً در جأدیؼگػار ىـائم جؼیً ىِو ،اؿث ىكاُغق كاةم

 ىضهػی ُؼ در جّاٌغ ىی اةالغ از اؿحفادق ةا رؿیغگی مالصیث هیک صانث در: ىضهی مالصیث 
. کٍغ ٌيی ایساد دادگاق ذاجی مالصیث در ظههی قّد ةؼگؽار ىسازم زهـَ اگؼ ةٍاةؼایً ،ةاقغ

 در دارد رؿػیغگی مػالصیث جِؼاف دادگاق اگؼ کَ اؿث ایً ىضهی مالصیث از ُغؼ چؼاکَ
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 ُؼزػایی از جّاٌػغ ىی ىػػکّر دادگػاق اوػیك كنػی قّد؛ رؿیغگی آف ةَ جِؼاف دادگاق ُياف
 در. کٍػغ  رؿػیغگی پؼكٌػغق ةػَ اُػّاز از جّاٌػغ ىی جِػؼاف دادگػاق كاوی ىذالن. کٍغ رؿیغگی
 کسػا از كاوػی ایٍکػَ. اؿػث ىػغٌُؼ ظّاٌػغق صلّؽ رّایث ةیكحؼ ىضهی مالصیث ظنّص
 پؼكٌػغق ٌغجّا ىی كاوی کَ ًّر ُياف. کٍغ ٌيی ایساد دادرؿی در ام ظغقَ کٍغ ىی رؿیغگی

 جّاٌػغ ىی پؾ کٍغ، مادر ُو را رأم ك دؿحّر صحی ك کٍغ  ىٌانَْ امهی قْتَ از ظارج در را
 امػضاب ةؼام کَ گٌَّ ُياف. ٌغارد كزّد اقکانی ٌُؼ ةَ. کٍغ اؿحفادق ٌیؽ فٍاكرم اىکاٌات از

 .اؿث فؼاُو اىکاف ایً ُو كىات ةؼام ٌغارد كزّد ایؼادم دّّا
 ةػؼام ىلؼم ةایغ اؿث؟ ّیٍی ىضم یک ىلؼ یا داٌـث ىسازم ةایغ را دادگاق ىلؼ: دادگاق ىلؼ 

 قػّد صاوؼ دادگاق قْتَ در ةعّاُغ کـی اگؼ. اؿث ّهٍی امّالن دادگاق. ةاقغ ىغٌُؼ دادگاق
 ُيػاف در فیؽیکػی مػّرت ةَ دادگػاق ىلؼ ةایغ ةٍاةؼایً. ةاقغ ىكعل ةایغ آف جكکیم ىضم
 صػاؿ در. ةاقٍغ ٌغاقحَ فیؽیکی صىّر ةحّاٌٍغ ّىاا از جْغادم كنی ةاقغ؛ دار مالصیث قْتَ
  داٌـث. ىسازم کالن را دادگاق ىلؼ جّاف ٌيی صاوؼ

 زهـػَ ةؼگػؽارم ًؼیلیػث ةػؼ صلیلػی یا ىسازم مّرت ةَ ةؼگؽارم: دادگاق زهـَ ةؼگؽارم 
 كزػَ جؼیً ٌؽدیک ةَ رؿیغگی ٌیؽ ىسازم زهـات از ُغؼ. آف ىّوّّیث ٌَ دارد ادؼ دادگاق

 اُيیحی ةَ جّزَ ةا) رؿیغگی زؽ ةَ ىّارد ُيَ در رؿغ ىی ٌُؼ ةَ. اؿث صىّرم دادرؿی ةَ
 ایػً( قػّد ةؼگؽار صىّرم ةایغ دارد اكؿ زهـات در ظنّمان رؿیغگی ككث در دادرؿی کَ

 زهـػات ٌتایػغ کػَ ةّدٌغ ّلیغق ایً ةؼ ٌیؽ ظتؼگاف از ةؼظی انتحَ ةاقغ؛ داقحَ كزّد اىکاف
 چِػؼق یػا اصـاؿات ةَ چٍغاف کَ صلّكی ُام پؼكٌغق ىذاؿ افٍّّ ةَ. کؼد ىـحذٍا را رؿیغگی

 ىْيػّالن کػَ ُػایی دادگاق یػا قػّد ةؼگػؽار ىسػازم مػّرت ةَ جّاٌػغ ىی ٌیـػث كاةـػحَ فؼد
. قػّد ازػؼا کاىم مّرت ةَ ىسازم دادرؿی جّاٌغ ىی ّغانث دیّاف ىاٌٍغ ٌغارد کٍٍغق ىؼازَْ

 كاوػی ك ٌػغارد كزػّد ًػؼفیً صىّر ةؼام ام قغق جْییً پیف از زهـَ ككث ىْيّالن چّف
 ةؼگػؽارم ةػؼ را امػّؿ ك کهیػات اؿػث ةِحػؼ ةٍاةؼایً. کٍغ ىی مادر رأم ك ىٌانَْ را پؼكٌغق

 .ةاقغ صىّرم ةؼگؽارم ةَ انؽاـ کَ ظاص ىّارد در ىگؼ گػاقث كیغئّیی

 قػأف. ٌػغارد ىّوػّّیث قػأف ك ىسػازم دادرؿی ةیً ارجتاط: دادگاق در كاوی صىّر قأف 
 كاوػی کػَ اؿث ایً ىسازم دادرؿی در دّّا امضاب جنّر ك ٌیـث ىکاف ةؼ ؼکؽىحي كاوی

 انتحػَ اؿػث؛ صػاکو دادگػاق در كاوی فیؽیکی صىّر فىام ُياف ك اؿث رؿیغگی صاؿ در
 ىسػازم مػّرت ةَ كاوػی اگػؼ کػَ آیغ كزّد ةَ دّّا امضاب ازٌُؼ اقکاؿ ایً اؿث ىيکً

 ًػؼؽ از را ىكػکم ایػً جػّافىی کَ غٌتاق ىّردٌُؼ كاوی فؼد، اؿث ىيکً کٍغ رؿیغگی

 ك دیگػؼ فىػاُام از قغف ىٍفک قْتَ در كاوی صىّر از ُغؼ ًؼفی از. ٌيّد صم ىلحىی
 دادگػاق اجػاؽ در كاوی اگؼ کَ فؼض ایً انتحَ اؿث؛ دّّا امضاب ك اةْاد جياـ ةَ کاىم جّزَ
 ىّزػب اؿػث ىيکػً دیگػؼ زػام در اك صىػّر یػا ك داقػث ظّاُغ ةِحؼم رؿیغگی ةاقغ
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 در فؼد اؿث ىيکً. ٌیـث كٌْی ٌیؽ قّد ؿاز ىكکم پؼٌغق امضاب ةؼام ك قّد پؼجی صّاس
 .ةاقغ داقحَ ةیكحؼم ركاٌی آراىف ظاٌَ

 ةاقػغ، كارد ىسػازم دادرؿػی ةػؼ اؿػث ىيکػً کػَ ةْػغم اقػکاؿ: قػْتَ از پؼكٌغق ظؼكج 
 اكنیَ ضفؼ پیف کَ قّد ٍّّاف ةایغ ظنّص ایً در. اؿث دادگاق از پؼكٌغق ظؼكج ىيٍّّیث

 ىـػحٍغات ك ؿػيپ ةَ دؿحؼؿی اىکاف ك كىاییَ كّق ؿازم ُّقيٍغ ىسازم، دادرؿی ةؼام
 .اؿث ةؼظي مّرت ةَ پؼكٌغق

 ُؼیک زهـات ةؼگؽارم اىکاف ظنّص در را ظّد ٌُؼ ظتؼگاف قغق ةیاف ىٌانب اؿاس ةؼ ٌِایحان
 .اؿث ىكاُغق اةمك چ پیّؿث در ٌُؼات ىكؼكح کَ ٌيّدٌغ ٍّّاف ىسازم مّرت ةَ ُا دادگاق از

 دادگاُ جلعات در قضات یهجاز شرکت  اهکاى -4 جذٍل

 هرجغ قضایی اهکاى شرکت هجازی تَضیحات

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در ةازپؼؿی ةایغ جفِیو اجِاـ قّد ك 

قػّد ةػا فػؼض ایٍکػَ ُيػَ  آف كؼار مادر ىی از ةْغ

ؽیکػی کارکٍاف ك امضاب پؼكٌغق در قْتَ صىػّر فی

دارٌغ ك ةػَ ىسػؼـ دؿحؼؿػی اؿػث ك مػؼفان كاوػی 

 پػیؼ ظّاُغ ةّد. صىّر ىسازم داقحَ ةاقغ، اىکاف
مػّرت  جّاف ىّاردم ىذم جضلیػق از قػِّد را ةَ ىی

آیػػیً دادرؿػػی  659ىسػػازم اٌسػػاـ داد. در ىػػادق 

ُام كیػػغئّکٍفؼاٌؾ ك  کارگیؼم ؿػػاىاٌَ کیفػػؼم )ةػػَ

ىٍُّر َ ُام ارجتاًػػات انکحؼكٌیکػػی ةػػ ؿػػایؼ ؿػػاىاٌَ

جضلیق از امضاب دّّم، اظػ قػِادت از قػِّد یػا 

ٌُؼات کارقٍاؿی در مّرجی ىساز اؿػث کػَ اصػؼاز 

ُّیث، اّحتار اَِارات فؼد ىّردٌُؼ ك دتث ىٌيػئً 

 ؿّاةق مّرت پػیؼد.(

 ةازپؼؿی اّىا ىّافق ةؼگؽارم ىسازم ُـحٍغ.

 ىٌاةق ةازپؼؿی اؿث.

 كػاٌّف 302ىادق  زؼایوکَ پؼكٌغق ىؼةّط ةَ  درمّرجی

کیفؼم ةاقغ ةایػغ اؿػحذٍا كائػم قػغ ك  دادرؿی یًآی

 مّرت صىّر فیؽیکی زهـَ ةؼگؽار قّد. صحيان ةَ

اّىا ىّافق ةؼگؽارم ىسازم ُـحٍغ. 

 كػاٌّف 302ُام ىػادق  زؽ پؼكٌػغق ةَ

 کیفؼم دادرؿی آییً

 دادیارم

 دادگاق صلّكی اّىا ىّافق ةؼگؽارم ىسازم ُـحٍغ. ىٍْی در ظنّص دادگاق صلّكی كزّد ٌغارد.

ُػا اؿػث. ةػَ  دادگاق ظاٌّادق ٌیؽ ىكاةَ ؿػایؼ دادگاق

 جّاف ىسازم ةؼگؽار کؼد ك ىٍِ ظامی ٌغارد. ٌُؼ ىی
 دادگاق ظاٌّادق اّىا ىّافق ةؼگؽارم ىسازم ُـحٍغ.

ُام  ةا جّزَ ةَ قػؼایي ظػاص ك صـاؿػیث پؼكٌػغق

ةایػغ كاوػی در زهـػَ رؿػیغگی  1دادگاق کیفػؼم 

ُایی کػػَ  ظنّمػان در پؼكٌػغقصىػّر داقػحَ ةاقػػغ. 

ىسازات ىؼةّط ةَ ؿهب صیات ك كٌِ ّىّ ... اؿػث. 

اّىػػا ىعػػانف ةؼگػػؽارم ىسػػازم 

 ُـحٍغ.
 1دادگاق کیفؼم 
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 هرجغ قضایی اهکاى شرکت هجازی تَضیحات

گؼم زاىَْ  ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ صـاؿیث ك ىٌانتَ

ىٌؼح در ایػً دادگػاق، ةِحػؼ اؿػث  زؼایوٌـتث ةَ 

اُيیحػی  زهـات صىّرم ةاقغ جا ىّاردم ىاٌٍػغ ةی

ٌُؼ دادگاق کَ زهـَ را ىسػازم ةؼگػؽار  رؿیغگی از

 ... ىٍْکؾ ٌكّد.کؼدق اؿث  ك 

ُيچٍػػیً ةایػػغ در ٌُػػؼ داقػػث دادرؿػػی ىسػػازم 

اظحیارم كىات ٌیـث؛ ةهکَ در ىّارد وؼكرم ىٌؼح 

چٍاٌچَ جْػغد كاوػی كزػّد داقػحَ ةاقػغ در اؿث، 

مّرت صىّر فیؽیکی اکذؼیث اىکاف قؼکث ىسازم 
 جْغادم از كىات كزّد دارد.

 2دادگاق کیفؼم  اّىا ىّافق ةؼگؽارم ىسازم ُـحٍغ. ٌغارد. كزّد یىٍْ

چٍاٌچَ جْغد  قؼایٌی ىكاةَ کیفؼم یک دارد.

كاوی كزّد داقحَ ةاقغ در مّرت صىّر فیؽیکی 
اکذؼیث اىکاف قؼکث ىسازم جْغادم از كىات 

 كزّد دارد.

 دادگاق اٌلالب صىّر كاوی وؼكرم اؿث.

اوی وؼكرم اؿث.صىّر ك صىّر كاوی وؼكرم اؿث.  دادگاق اًفاؿ 

کَ كىات  ةا جّزَ ةَ مغكر رأم كٌْی ك درمّرجی
ًؼفیً پؼكٌغق را ةعّاٍُغ صىّر ظّد كىات ٌیؽ 

 وؼكرم اؿث.

داریو ك در مّرت در دادگاق جسغیغٌُؼ جْغد كاوی 

صىّر فیؽیکی اکذؼیث اىکاف قؼکث ىسازم 

 جْغادم از كىات كزّد دارد. 

ؿػاةلَ ةـحگی ةػَ ٌػّع ك ىّوػّع ك 

 پؼكٌغق دارد
 دادگاق جسغیغٌُؼ

مّرت فیؽیکی صىّر  چٍاٌچَ جْغادم از كىات ةَ

 داقحَ ةاقٍغ ىٍْی ٌغارد
 اّىا ىّافق ةؼگؽارم ىسازم ُـحٍغ.

دیػػػػّاف ّػػػػانی 

 ىػػػادق ىّوػػػّع)

477) 

 اّىا ىّافق ةؼگؽارم ىسازم ُـحٍغ. ىٍْی كزّد ٌغارد.
 ُیئث)دیّاف ّانی 

 (ّيّىی

 گیری هحیجى و ةودی جمع -11

 ىّردپػػیؼش دادرؿػی اقػکاؿ از یکػی ٍّّاف ةَ انکحؼكٌیک دادرؿی قغ ىالصَُ کَ گٌَّ ُياف

 گیؼم ُيػَ ك فٍػاكرم پیكػؼفث ةَ جّزَ ةا رؿغ ىی ٌُؼ ةَ ك اؿث كؼارگؼفحَ زاىَْ ك كىایی ىؼازِ

 ایً کؼكٌا پاٌغىی كاؿٌَ  ةَ آىغق كزّد ةَ ُام ىضغكدیث فؼام آجی ُام ؿاؿ در ىسازم ُام فْانیث

 ك ُا ٌیازىٍػغم زػاىِ دیػغم ةػا اؿث ٌیاز رك ازایً. گؼفث ظّاُغ كؼار اؿحلتاؿ ىّرد ةؼگؽارم از ّعٌ
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 ىتٍػا ُيیً ةؼ. گؼدد ةیٍی پیف ىٍاؿب اكغاىات ك كؼارگؼفحَ كاکاكم ىّرد آف صلّكی ك فٍی انؽاىات

 کػَ ثگؼفػ كػؼار ىّرد ةؼرؿػی كىایی ك صلّكی کارگؼكق در انکحؼكٌیک دادرؿی جضلق ىعحهف اةْاد

 .اؿث قغق  ىٌؼح اداىَ در آف ٌحایر از ةٍغم زيِ

 كػؼار ىػغٌُؼ را ٌکاجی کٍٍغگاف اؿحفادق جا اؿث ٌیاز انکحؼكٌیک دادرؿی ةِحؼ ُؼچَ ةؼگؽارم زِث
 دادرؿػی از اؿػحفادق ةػّدف ٌػّ ةػَ جّزػَ ةا. قّد پیكگیؼم دادرؿی فؼایٍغ در ىكکم ةؼكز از جا دٍُغ

 وػّاةي ك قػؼایي گؼدیػغ پیكػٍِاد قػیّق، ایػً ةػا پؼكٌغق قعاصا آقٍایی ّغـ اصحياؿ ك انکحؼكٌیک
 ام ةیاٌیػَ جضث ىعاةؼاجی ك ام رایاٌَ ُام ؿاىاٌَ از اؿحفادق ةا دادرؿی در كیغئّکٍفؼاٌؾ ظغىث دریافث

 ةػَ اجنػاؿ کیفیػث ك پایػغارم از اًيیٍػاف ُيچػّف ىّاردم ةیاٌیَ ایً در. ةؼؿغ ةؼداراف ةِؼق اًالع ةَ
 .اؿث ةّدق جأکیغ ىّرد زهـَ مّت یا فیهو اٌحكار ك وتي ىيٍّّیث زهـَ، قأف رّایث ؿاىاٌَ،

 کٍٍغق رؿػیغگی قْب ؿيث در اؿث ٌیاز ىٍاؿب، اىکاٌات ةَ پؼكٌغق اقعاص دؿحؼؿی ةؼ ّالكق
 ُا دادگاق جسِیؽ زِث ةٍغم اكنّیث ةَ ٌیاز قْب، جْغد ةَ جّزَ ةا کَ قّد فؼاُو الزـ زیؼؿاظث ٌیؽ

 ىْیارُػایی گػؼفحً ٌُػؼ در ةػا ظتؼگاف ىٍُّر ةغیً. اؿث انکحؼكٌیک دادرؿی ىّردٌیاز اىکاٌات ةَ
 اىکػاف كىایی، صّزق كؿْث ىٌؼح، ُام پؼكٌغق صـاؿیث صتؾ، ةَ ىٍسؼ مادرق آراء جْغد ُيچّف

  :ٌيّدٌغ پیكٍِاد را ذیم جؼجیب ىّارد، ؿایؼ ك رؿیغگی در ؿؼّث اُيیث دادگاق، ةَ دؿحؼؿی
 جسغیغٌُؼ دادگاق .1
 لّكیص دادگاق .2
 2 کیفؼم دادگاق .3
 اٌلالب دادگاق .4
 1 کیفؼم دادگاق .5
 اًفاؿ دادگاق .6
 ظاٌّادق دادگاق .7

 دادیارم قْب .8
 ةازپؼؿی قْب .9

 ّػغـ دنیػم ةػَ ؿؼپؼؿػحی ك اصکػاـ ازػؼام قْب قغق ىٌؼح ةٍغم اكنّیث در اؿث ذکؼ قایاف
 ؼكٌیکانکح دادرؿی اىکاٌات ةَ ةّدف ىسِؽ ةَ جّزَ ةا ّانی دیّاف قْب ك رؿیغگی زهـات جكکیم

 اٌغ. ٌكغق گؼفحَ ٌُؼ در
 اًالّػات فٍاكرم كاصغ ةّدف ىـحلم ةَ جّزَ ةا ادارم ّغانث دیّاف قْب ظنّص در ُيچٍیً

 .ٌگؼفث اٌساـ ةؼرؿی كىاییَ، كّق اًالّات فٍاكرم ك آىار ىؼکؽ از آف
 ٌیػؽ كىات ىسازم صىّر پؼكٌغق، اقعاص ىسازم صىّر اىکاف ةؼ ّالكق انکحؼكٌیک دادرؿی در

 جّاٌٍػغ ىی كىات صاوؼ صاؿ در قؼایي، ك اىکاٌات ةَ جّزَ ةا ظتؼگاف ٌُؼ اؿاس ةؼ. اؿث ًؼح كاةم

 ّيػّىی ُػام ُیئث ،2 کیفػؼم ةازپؼؿی، ظاٌّادق، صلّكی، ُام دادگاق زهـات در ىسازم مّرت ةَ
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 قػؼکث کیفػؼم دادرؿػی آیػیً كاٌّف 302 ىادق ةَ ىؼةّط ُام پؼكٌغق زؽ ةَ دادیارم ك ّانی دیّاف
 ك جسغیػغٌُؼ اٌلػالب، دادگػاق ،1 کیفػؼم دادگػاق اززيهػَ ُا دادگاق ؿایؼ ظنّص در. ةاقٍغ َداقح

 ُا، پؼكٌػغق صـاؿیث ةَ جّزَ ةا کكّر ّانی دیّاف در ىٌؼح 477 ىادق ىّوّّات ةَ ىؼةّط زهـات
 صىػّر زهـػَ در كىػات اکذؼیػث کَ اؿث زایؽ مّرجی در كىات از جْغادم ىسازم صىّر اىکاف

 كاوػی فیؽیکػی صىػّر کػَ ةّدٌػغ ىْحلغ ظتؼگاف اًفاؿ دادگاق ظنّص در. ةاقٍغ داقحَ فیؽیکی
 اؿث. انؽاىی
 اؿػث ٌیػاز انکحؼكٌیک دادرؿی ةؼگؽارم ىعحهف اكـاـ ك قؼایي كزّد ك ىٌؼح ىّارد ةَ جّزَ ةا

 جْتیػَ ؿػيپ در ٌيػّد ىغیؼیث را ةؼظي زهـات ةؼگؽارم آف اؿاس ةؼ ةحّاف کَ ىٍاؿتی فیهغُام
 ةیٍػی پیف فیهغ ُؼ در ةایغ کَ ُایی گؽیٍَ ك الزـ ٍّاكیً ظتؼگاف ٌُؼ ةَ جّزَ ةا اؿاس ایً ةؼ. قّد
 دادرؿػی زهـػَ ك رؿیغگی اكنیَ ىلغىات ىغیؼیث زِث ٍّّاف 36 ك گؼفث كؼار ةؼرؿی ىّرد قّد
 .گؼفث كؼار جأییغ ىّرد



 33/  پژكُكگاق كّق كىاییَ  _______________________________________________ 

 هٌابغ
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 پیٌشث انف

ةیاٌیػَ كتػّؿ ىلػؼرات دریافػث ایً پیّؿث ىكؼكح ٌُؼات ظتؼگاف کَ در زهـػات ةؼرؿػی  در
ىٍغاف ىـحٍغ قغق اؿث. ایً پیّؿث قػاىم دك زِث ىٌانَْ ّالكَ ،ىٌؼح قغقظغىث كیغئّکٍفؼاٌؾ 

ظتؼگاف كؼار گؼفث کَ ةػا جّزػَ  ىّرد ةؼرؿیاكنیَ ( ٌـعَ 6)زغكؿ زغكؿ اؿث کَ در زغكؿ ٌعـث
ٌـػعَ ( 7)زػغكؿ جػغكیً قػّد. در زػغكؿ دكـ  اٌیاز ةَ جغییؼات اؿاؿی ىلؼر گؼدیغ ةیاٌیَ ىسغدةَ 

 قغق اؿث.  امالصی ةؼرؿی ك ٌُؼات ةاةث ةِتّد ارائَ
 (03/06/1399 خیتار) ذئَکٌفراًطیٍ خذهت افتیدر هقررات قبَل ِیاًیب ی ًعخِ اٍلیِبررظ -5 جذٍل

آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

 ٍّّاف

ةیاٌیَ كتّؿ ىلؼرات 

دریافث ظغىث 

(Terms and 

Condition )

 كیغیّ کٍفؼاٌؾ

زٍاب آكام قاٍُّش: 
Terms and 

Condition  ةیكػػػحؼ

ىفِػػػػّـ كػػػػؼارداد ك 

ىّافلػػػث را دارد جػػػا 

زٍػػاب آكػػام  ةیاٌیػػَ

ٌیػػا: قػػؼایي ك ركصػػاٌی

ث ظغىث وّاةي دریاف

ةِحؼ اؿث ك در ٌِایػث 

 فؼد ةؼؿغ. مةَ اىىا
قػساّی: زٍاب آكػام 

كؿػیهَ   در دادرؿی ةَ

كیػػغئّکٍفؼاٌؾ كػػػؼار 

ٌیـػػث جغییؼاجػػػی در 

ىاُیث دادرؿی اجفػاؽ 

ةیفحغ کَ ٌیاز ةَ ةیاٌیَ 

داقحَ ةاقػغ. ىتػاصذی 

ُػا در  ىاٌٍغ صفٍ دادق

دادرؿی فیؽیکػی ٌیػؽ 

 كزّد دارد.

ازنضاظ كاٌٌّی، در ىّاد 

اگؼ قػؼایي  659ك 655

ىضیػػا ةاقػػغ ىسػػاز ةػػَ 
ةؼگػػػػؽارم دادرؿػػػػی 

انکحؼكٌیػػک ُـػػحیو ك 

 ضَابظ ٍ شرایظ

 خذهت دریافت

 در ٍیذئَکٌفراًط

 با دادرظی

 از اظتفادُ

 ّای ظاهاًِ

 ٍ ای رایاًِ

 هخابراتی
 

 Terms andّتػارت 

Condition .صػؼ قغ 

كػػاٌّف آیػػیً  655ىػػادق 

دادرؿی کیفػؼم: در ُػؼ 

ىّزب كّاٌیً  ىّرد کَ ةَ

آیػػیً دادرؿػػی ك ؿػػایؼ 

كػػػػػّاٌیً ك ىلػػػػػؼرات 

ىّوَّّ اّو از صلّكی ك 

کیفػػؼم، ؿػػٍغ، ىػػغرؾ، 

، ازؼاییػػٌَّقػػحَ، ةؼگػػَ 

اكراؽ رأم، اىىػػػػػػػػاء، 
ادؼاٌگكػػث، اةػػالغ اكراؽ 

، ٌكػػاٌی ك ىاٌٍػػغ ىػػاییك

مػػػّرت  ،آف الزـ ةاقػػػغ

انکحؼكٌیکی یػا ىضحػّام 

انکحؼكٌیکػػی آف صـػػب 

ىػػػػّرد ةػػػػا رّایػػػػث 

ؿػػػازكکارُام اىٍیحػػػی 

ىػکّر در ىّاد ایً كاٌّف 

ُام آف کػافی ك  ك جتنؼق

 ىْحتؼ اؿث.

كػػاٌّف آیػػیً  659ىػػادق 

دادرؿػػػػػی کیفػػػػػؼم: 
ُام  کارگیؼم ؿػػاىاٌَ ةػػَ
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

داقػػحً ةیاٌیػػَ انؽاىػػی 

ٌػػػغارد. كنػػػی صانػػػث 

رؿػػاٌی صلػػّؽ ك  اًالع

 جکانیف ظّب اؿث.

زٍػػاب آكػػام پیکػػاٌی: 

قؼایي ك ٌضّق قػؼکث 

 در زهـَ

ك ؿػػایؼ  کٍفؼاٌؾ كیػػغئّ

رجتاًػػػات ُام ا ؿػػػاىاٌَ

ىٍُػػّر   انکحؼكٌیکػػی ةػػَ

جضلیق از امضاب دّّم، 

اظػ قِادت از قػِّد یػا 

ٌُػػػؼات کارقٍاؿػػػی در 

مّرجی ىسػاز اؿػث کػَ 

اصػػػؼاز ُّیػػػث، اّحتػػػار 

اَِارات فؼد ىػّردٌُؼ ك 

دتػػث ىٌيػػئً ؿػػّاةق 

 مّرت پػیؼد.

 ىلغىَ

كػػّق كىػػاییَ ةػػؼام 

صػػػؼیو ظنّمػػػی 

کارةؼاف ظػّد ارزش 
فػػؼاكاف كائػػم اؿػػث. 

اؿػػػػػػػػػػػحفادق از 

ُػػام ٌػػّیً  ٍاكرمف

زِث جـِیم فؼایٍغ 

دادرؿػػػی یکػػػی از 

ُام اؿاؿػػی  ةؼٌاىػػَ

كػػّق كىػػاییَ اؿػػث. 

چٍاٌچػػَ در ةؼٌاىػػَ 

چِػػػػارـ جّؿػػػػَْ 

كىایی ٌیػؽ ةػَ ایػً 

ىِػػػو جأکیػػػغ دارد، 

اؿػػػػػػػػػػػحفادق از 

ُػػػػػػػػػام  َؼفیث
دادرؿی انکحؼكٌیػک 

فؼمحی ةؼام ةِتػّد 

رؿػػیغگی كىػػایی ك 

افػػػػػػػػػػػػػػؽایف 

ىٍػغم افػؼاد  روایث

اؿػػػػث، چؼاکػػػػَ 

جکٍّنّژم  اؿحفادق از

زٍاب آكام قاٍُّش: 

ىضحّا اًالّات ظامی 

را ةَ ىعاًػب ىٍحلػم 
کٍػػغ جػػا وػػؼكرجی  ٌيی

 ةؼام كزّد آف ةاقغ. 

زٍاب آكام قاٍُّش: 

در صاؿ صاوؼ در دٌیػا 

ارائػػَ ظػػغىات آٌالیػػً 

دیگؼ ىتحٍی ةؼ روایث 

کٍٍػػػػػػػغگاف  دریافث

ظػػػػغىات ٌیـػػػػث ك 

ىلػػػؼرات ظامػػػی در 

زىیٍَ دریافث روػایث 

 از کارةؼ ٌغارد. 

زٍاب آكام قاٍُّش: 

ىػػحً صاوػػؼ وػػؼكرجی 
جػػّاف  ٌػػغارد كنػػی ىی

ىحً ىٍاؿتی ٌَ مػؼفان 

 ،ةػػؼام كیػػغئّکٍفؼاٌؾ

ُػػام  م دادقةهکػػَ ةػػؼا

قعنػػػػی در جيػػػػاـ 

ظػػػغىات انکحؼكٌیػػػک 

 كىایی جِیَ کؼد. 

اّىػػا: ىػػحً امػػالح 

ُػػایی  قػػّد ك ةضخ

اییَ ىاٌٍػػغ كػػّق كىػػ
قػّد ك ...  ىحِْغ ىی

ك ىػذالن  صػؼ قػّد

 گفحػػػػػػَ قػػػػػػّد 

كػػّق كىػػاییَ صػػؼیو 

جىيیً  ظنّمی را

کٍػػػػغ ك ةلیػػػػَ  ىی

ىػػػػػّاردم کػػػػػَ 

دؿحّرانْيهی ٌیـث 

درج قّد ك جػا صػغ 

 .اىکاف ظالمَ قّد

 

كاٌّف اٌحكار ك دؿحؼؿػی 

 آزاد ةَ اًالّات:

ػػػػ چٍاٌچػػػَ 14ىػػػادق
اًالّات درظّاؿث قغق 

ىؼةػػػػّط ةػػػػَ صػػػػؼیو 

ظنّمی اقعاص ةاقػغ 

ك یػػا در زىػػؼق اًالّػػاجی 

ةاقغ کَ ةا ٌلػه اصکػاـ 

ىؼةػػػػّط ةػػػػَ صػػػػؼیو 

قػغق ظنّمی جضنػیم 

اؿػػػػػث، درظّاؿػػػػػث 

 .دؿحؼؿی ةایغ رد قّد

ػ ىؤؿـات 15ىادق       

ىكػػػيّؿ ایػػػً كػػػاٌّف 

کَ پػػػػیؼش  درمػػػّرجی

درظّاؿػػػػث ىحلاوػػػػی 
ىحىػػػػػػيً افكػػػػػػام 

غیؼكػػػػاٌٌّی اًالّػػػػات 

قعنػػػی درةػػػارق یػػػک 

قػػعل صلیلػػی دانػػخ 

ةاقػػغ ةایػػغ از در اظحیػػار 

كػػػػؼار دادف اًالّػػػػات 

درظّاؿػػػػػث قػػػػػغق 
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

ركز در ركٌػػػػػػػػػغ 

دادرؿػػػػی ؿػػػػتب 

قػػػػػّد جػػػػػا از  ىی

ةـػػػػػػػػػػػیارم از 

ُػػایی کػػَ در  چانف

رؿػػػیغگی ؿػػػٍحی 

ىحّزَ دؿحگاق كىػا 

قػػّد پیكػػگیؼم  ىی

ةػػػَ ّيػػػم آیػػػغ. 

اؿػػػػػػػػػػػحفادق از 

ام  ُام رایاٌػَ ؿاىاٌَ

ك ىعاةؼاجی اززيهػَ 
ىّاردم اؿث کَ در 

كاٌّف آییً دادرؿی 

کیفػػػؼم ىنػػػّب 

ىػػّرد جأکیػػغ  1392

 كؼارگؼفحَ اؿث کػَ

 ىػػّادگػػػار در  كاٌّف

كػػػاٌّف  659ك  175

آیػػػػیً دادرؿػػػػی 

کیفػػػؼم ىنػػػّب 

ك ُيچٍػػػیً  1392

ٌاىػػَ  آییً 25ىػػادق 

ٌضػػػّق اؿػػػحفادق از 

ام  ُام رایاٌػَ ؿاىاٌَ
ك ىعػػػػاةؼاجی ةػػػػَ 

اؿػػحفادق از كاةهیػػث 

كیػػػغئّکٍفؼاٌؾ در 

ىضػػػاکو پؼداظحػػػَ 

اؿػػث. ةػػؼام ایٍکػػَ 

ةحػػػػػّاف زهـػػػػػَ 

كیغئّکٍفؼاٌـػػػی را 

جّؿػػػػػػػػػػػَْ داد 

یً ةایـػػث ًػػؼف ىی

پؼكٌغق ةَ زیؼؿاظث 

زٍاب آكام قاٍُّش: 

ةِحػػؼ اؿػػث ىٌانْػػَ 

ىّردم در ایػً زىیٍػَ 

ام  اٌساـ قّد. در ىلانَ

در اىؼیکػػا ةػػَ ةؼرؿػػی 

افػػػؽار  اؿػػػحفادق از ٌؼـ

zoom  ةؼام دادرؿػی

انکحؼكٌیػػػػػػػػػػػػػک 

قغق اؿث کػَ  پؼداظحَ

دغغغػػَ ّػػغـ صىػػّر 

صافُػػػاف ّػػػغانث ك 

ر فؼكکاؿػػثِ ًػػّ ُيیً
قغف از قعل ةػّدف 

قػػعل در دادرؿػػی 

انکحؼكٌیػػػک مػػػضتث 

 قغق اؿث.

زٍػػاب آكػػام پیکػػاٌی: 

ُػػغؼ ةیاٌیػػَ ةیكػػحؼ 

رؿاٌی ةػَ افػؼاد  اًالع

اؿث کَ كؼار اؿث چَ 

اجفػػػاكی در دادرؿػػػی 

انکحؼكٌیک ةیفحغ. انتحَ 

ةػػَ ظػػاًؼ ایٍکػػَ کػػم 

فؼایٍػػغ فْػػالن دكیػػق 

جتیػػیً ٌكػػغق اؿػػث 
 ایؼاداجی كزّد دارد.

اگػؼ كام زػو: زٍاب آ

فػػؼد قػػؼایي را كتػػّؿ 

ٌکٍػػػغ چػػػَ اجفػػػاكی 

ظّاُػػػغ افحػػػاد؟ آیػػػا 

اؿحفادق از ؿؼكیؾ در 

جيػػاـ ىػػّارد اظحیػػارم 

اؿث؟ در ةؼظی ىػّارد 

ىػػػػذالن ةػػػػاززّیی از 

ىضکػػػػّـ در زٌػػػػغاف 

ظػػّددارم کٍٍػػغ، ىگػػؼ 

 :کَ آف

عل دانخ ةَ انف ػ ق    

ٌضّ مؼیش ك ىکحػّب ةػَ 

افكاء اًالّات رازػِ ةػَ 

 .ظّد روایث دادق ةاقغ

ب ػ قعل ىحلاوی،     

كنػػی یػػا كػػیوو یػػا كکیػػم 

قعل دانػخ، در صػغكد 

 .اظحیارات ظّد ةاقغ

ج ػ ىحلاوی یکػی از     

ةاقػغ ك  ىؤؿـات ّيّىی
اًالّات درظّاؿث قغق 

در چػػػػارچّب كػػػػاٌّف 

ىـحلیيان ةػَ كَػایف آف 

اف یػػک ىؤؿـػػَ ٍّّ ةػػَ

 ّيّىی ىؼجتي ةاقغ.

كػػاٌّف جسػػارت  58ىػػادق 

انکحؼكٌیػػػػک: ذظیػػػػؼق، 

دادق  »پؼدازش ك یا جّزیِ 

ُام قعنی ىتیً   «پیاـ

كػػػّىی یػػػا   ُام ریكػػػَ

ُػػػام  ٌػػػژادم، دیػػػغگاق

ّلیػػػػغجی، ىػػػػػُتی، 

ظنّمػػػیات اظالكػػػی ك 
رازِ ةَ   ُام «دادق پیاـ »

كوْیث زـياٌی، ركاٌػی 

ك یػػا زٍـػػی اقػػعاص 

ؼیش ةػػغكف روػػایث مػػ

ٍّػػػّاف  ُػػػا ةػػػَ ُؼآف

 .غیؼكاٌٌّی اؿث
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

قػػغق رؿػػيی  فؼاُو

كػػػػػّق كىػػػػػاییَ 

دؿحؼؿػػػی داقػػػحَ 

ةاقٍغ. در ایً ةیاٌیَ 

ُا ك  ىـػػػػػػػئّنیث

صلّؽ کارةؼاٌی کػَ 

ركش رؿیغگی  ازایً

ٌيایٍػػغ  اؿػػحفادق ىی

 اقارق گؼدیغق اؿث.

كیغئّکٍفؼاٌؾ اٌحعاةی 

 فػػػؼد ٌیـػػػث. ةایػػػغ

ىكػػعل قػػّد کػػَ 

ُػػػغؼ ىػػػا ایسػػػاد 

اظحیػػارم ةػػؼام فػػؼد 

اؿػػػػث یػػػػا مػػػػؼفان 

َ اك کػَ رؿاٌی ةػ اًالع

ةاّػػػػػخ جغییػػػػػؼ در 

 قّد. ُا ىی ؿیاؿث

زٍػػػاب آكػػػام زػػػو: 

ُيچٍیً ةایغ ىكعل 

قػػّد کػػَ روػػایث ةػػَ 
دریافث ایػً ؿػؼكیؾ 

چَ زىاٌی اظػػ قػّد. 

ٌػاـ  ىذالن در زىػاف دتث

در دٍا فؼد درظّاؿػث 

اؿػػػحفادق ةغُػػػغ یػػػا 

 مّرت ىّردم  ةَ

زٍػػػاب آكػػػام زػػػو: 

ىٌهػب ًػّالٌی اؿػػث 

کَ ىّزب ّغـ ىٌانَْ 

 قّد. فؼد ىی

اب آكام قاٍُّش: زٍ

ىـػػئهَ امػػهی در ایػػً 

آكرم  ةیاٌیػػػػَ زيػػػػِ
ُػػام قعنػػی ك  دادق

صؼیو ظنّمی اؿػث. 

ُا   فایم کؼدف ایً دادق

ُػػػا  ك اؿػػػحفادق از آف

ةؼاٌگیؽ اؿػػث.  چػػانف

كػػاٌّف  15ك  14ىػػادق 

اٌحكار ك دؿحؼؿی آزاد 

ةَ اًالّات ٌیؽ ةَ ایػً 

ىّوّع پؼداظحَ اؿث. 

ُػام  ةَ ٌُؼ ةاةث دادق
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

افلی قعنػػی ةایػػغ جػػّ

 ةَ اىىا ًؼفیً ةؼؿغ.

زٍػػاب آكػػام رزاكػػی: 

ةِحؼ اؿث ةیاٌیَ در دك 

ةعػػف ىٌػػؼح قػػّد. 

ىػػػػّاردم در زىػػػػاف 

ٌػػػػػػاـ دٍػػػػػػا ك  دتث

درظّاؿػػػث دریافػػػث 

ظغىث كیغئّکٍفؼاٌؾ 

ك ىّاردم ٌیؽ در قؼكع 

ُػػؼ زهـػػَ دادرؿػػی 

 ىسغد یادآكرم قّد.
زٍاب آكام قاٍُّش: 

صحيان ىحٍی ىتٍػی ةػؼ 

كاٌّف جسػارت  58ىّاد 

ك  14كٌیػػػػک  ك انکحؼ

كػػػاٌّف اٌحكػػػار ك  15

دؿحؼؿػػػػی آزاد ةػػػػَ 

 اًالّات جِیَ قّد.

زٍاب آكػام قػساّی: 

جغییػػؼم در ىتاصػػخ ك 

ىفاُیو كػاٌٌّی ىاٌٍػغ 

اٌحكار اًالّات پؼكٌغق 

یػػا صفػػػٍ اًالّػػػات 

اقعاص اجفاؽ ٌیفحػادق 
اؿث کَ ٌیاز ةَ ىتػاٌی 

 زغیغ داقحَ ةاقغ.

زٍػػػاب آكػػػام زػػػو:  

ُػػا در  آكرم دادق زيػػِ

ىػایی ىسػؽا ؿیـحو ك

از كّاٌیً کَ در زىیٍَ 

ُا ك اؿٍاد در  دتث دادق

جسػػػارت انکحؼكٌیػػػک 

 اؿث، اؿث.

زٍػػػاب آكػػػام زػػػو: 
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

ةؼگؽارم كیغئّکٍفؼاٌؾ 

جی ٌیـث کَ از ىّوّّا

روػػایث فػػؼد ىػػغٌُؼ 

. ككحی كاٌّف ىساز ةاقغ

 داٌـحَ، ىساز اؿث.

زٍاب آكام ركصاٌی ٌیا:  

ةایغ اظحتار ةػَ فػؼد در 

ظنػػػػّص صلػػػػّؽ ك 

در دادرؿػػػی جکػػػانیف 

كیػػغئّکٍفؼاٌؾ ةاقػػغ. 

ةِحؼ اؿػث در دٍػا ایػً 

ىّوػػّع ىػػغٌُؼ كػػؼار 
 گیؼد.

زٍػػاب آكػػام رزاكػػی: 

ةِحؼ اؿث دیغ صلػّؽ 

ةكػػػؼم ٌیػػػؽ داقػػػث 

ام  ُؼصاؿ ىسيّّػػَ ةػػَ

ُػػام قعنػػی  از دادق

قػػّد ك  فػؼد وػتي ىی

ةایغ كّق كىاییَ ٌیؽ در 

ّص جِْػغاجی ایً ظن

 داقحَ ةاقػغ. ةٍػاةؼایً

ةایػػغ یػػک كػػؼارداد ةػػا 

 اٌث ازؼا ةاقغ.وي

زٍػػػاب آكػػػام زػػػو: 
جػػّاف در ةٍػػغ اكؿ  ىی

ُػام قػيا  ٌّقث دادق

مػػؼفان در زِػػث ایػػً 

ىػػػّرد دادرؿػػػی ك ... 

گیػؼد  كؼار ىی اؿحفادق

ك ةلیَ ىػّارد از زٍتػَ 

 اظحتار ةاقغ. 

زٍػػػاب آكػػػام زػػػو: 

ىّاردم ىاٌٍغ قػؼکث 
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

در زهـػػات از ًؼیػػق 

ُا یا در اىاکً  ٌث کافی

ك اٌُار ّيّىی ىيٍّع 

یػػػػػغ در ةا .اؿػػػػػث

دؿحّرانْيم ةیایغ كنی 

 ةیاف  جؼؾ زهـػَ ةػَ

ىٍؽنَ اٌنؼاؼ ىعاًب  

از صػػق دفػػاع جهلػػی ك 

ىاٌِ از اداىَ رؿػیغگی 

 ٌیـث. 

زٍاب آكػام قػساّی: 

ُام  ىا ةؼام صفٍ دادق

در ًػػػّؿ دادرؿػػػی 

جکهیػػف كػػاٌٌّی داریػػو 

ةٍػػاةؼایً ٌیػػاز ٌیـػػث 

 ایً ىّوّع اّالـ قّد.

زٍاب آكام قاٍُّش: 

كػػات ةایػغ ةػَ فکػؼ اجفا

آیٍػػغق ةػػّد. از ؿػػّیی  

اٌحكار اؿٍاد ٌّقحً ةػا 

جنّیؼ قعل ةَ نضاظ 

جأدیؼگػػػارم ىحفػػاكت 

 اؿػػػث. ةِحػػػؼ اؿػػػث 

ٌگؼم  آیٍغق كىاییَ كّق

 کٍغ.

زٍاب آكام قساّی: در 

مّرت جكعیل كاوػی 

َة دادرؿػی انکحؼكٌیػک 

ّاٌغ ةگّیغ ىػً  فؼد ٌيی ج

جيایهی َة ایػً ىّوػّع 

 ٌغارـ.

زٍػػاب آكػػام پیکػػاٌی: 
دغغغػػَ ىػػا ةعكػػی از 
ةؼداراف، ارائَ  ةاةث ةِؼق
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

دٍُگػػػاف ؿػػػؼكیؾ ك 
امػػضاب دّػػّم ٌیػػؽ 
اؿػػث کػػَ اكػػغاـ ةػػَ 

 اٌحكار كیغئّ ٌکٍٍغ.
زٍاب آكام زػو: ةِحػؼ 
اؿػػػػػث اظحتػػػػػار در 
ظنػػػّص ىضؼىػػػاٌگی 

ُا ةیػاف قػّد کػَ  دادق
ُو اصـػاس اًيیٍػاف 
ظػػاًؼم ةػػؼام کػػارةؼ 
ظّاُػػغ داقػػث ك ُػػو 
یادآكرم ةػَ ىـػئّنیً  
ىاٌٍػػغ دفػػاجؼ ظػػغىات، 
كىات، ىـئّنیً زٌغاف 
ك ...در زىیٍػػػَ صفػػػٍ 

 ُا  اؿث.  اىٍیث دادق
زٍػػاب آكػػام پیکػػاٌی: 
جائیػػغ ٌِػػایی جّؿػػي 
افؼاد ةاقغ یػا ٌتاقػغ؟ 
یا مؼفان فؼد اّالـ کٍغ 
ىٌانَْ قغ؟ کػَ ةِحػؼ 
 اؿث در دٍا كؼار گیؼد.

زٍػػػاب آكػػػام زػػػو: 
جّاف ىفادم را ٌیػؽ  ىی

در آغػػاز ُػػؼ زهـػػَ 
 دادرؿی ىٌؼح کؼد.

ركصػػاٌی  زٍػػاب آكػػام
جػػػّاف ایػػػً  ٌیػػػا: ىی

ىّوّع را ُػو اظحتػار 
ٌيّد ك ُو اةالغ ٌيػّد. 
کػػَ ةایػػغ در ظنػػّص 
آف جنيیو گؼفث. اگػؼ 
اةػػػالغ ةاقػػػغ ةایػػػغ 

 درٌِایث جائیغ قّد.
زٍػػػاب آكػػػام زػػػو: 
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

اظحتار اؿث. ةایغ دیػغ 

چَ ىّاردم اؿػث کػَ 

اگؼ فؼد ةْغان اٌکار کٍغ 

قػػّد؟  ؿػػاز ىی ىكکم

درٌِایث ٌیاز ةػَ اىىػا 

 ٌیـث.
اگؼ  زٍاب آكام رزاكی:

فؼد ىایػم ةػَ دریافػث 
ظغىث ةاقػغ ةایػغ در 

ٌاـ دٍا ایً  اكؿ در دتث
درظّاؿػػػث را اّػػػالـ 

كنی درزىاٌی کػَ  ،کٍغ
كاوػػػی مػػػالح ةػػػَ 
جكػػػػػکیم زهـػػػػػَ 

مػػػػػّرت كیػػػػػغئّ  ةَ
کٍفؼاس ةغاٌػغ ىػّارد 

 رؿاٌی قّد. ةَ اك اًالع
زٍاب آكػام قػساّی: 
ةایػػغ در ٌُػػؼ داقػػث 
ةؼگػػػػػؽارم كیػػػػػغئّ 

ظػغىث کٍفؼاس یػک 
اظحیػػارم ةػػؼام افػػؼاد 
ٌیـػػث کػػَ ٌیػػاز ةػػَ 

 روایث داقحَ ةاقغ.

زٍػػاب آكػػام ركصػػاٌی 

ٌیػػػا: ایػػػً ىّوػػػّع 

جنػػػيیو صػػػاکيیحی 

اؿث ك ّيالن اظحیػارم 

 ةؼام فؼد ٌیـث.

 1ةٍغ 

کػػػػػػػػػػػػػارةؼاف 

در  کٍٍغق قػػػػػؼکث
زهـػػػَ از ًؼیػػػق 

كیػػػػػػػغئّکٍفؼاٌؾ 

جياىی صلّؽ ىؼةّط 

 ةَ دادرؿی را داٌغ؛

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ىسغد جٍُیو قّد.
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

 2ةٍغ 

دادرؿی انکحؼكٌیػک 

جّاٌػػػػػػػػػػغ در  ىی

ىّوػػّّات کیفػػؼم 

یا ىغٌی ارائَ گػؼدد. 

از  ةؼدارم زِث ةِؼق

یػػػػػً ظػػػػػغىث ا

ةایـػػػػػػػػػث از  ىی

ُػػػػػام  دؿػػػػػحگاق

انکحؼكٌیکػػػی کػػػَ 

كاةهیػػث اجنػػاؿ ةػػَ 

ایٍحؼٌػػػث را دارٌػػػغ 

 اؿحفادق قّد؛

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ىسغد جٍُیو قّد.

  

 3ةٍغ 

كّق كىػاییَ ىکهػف 

اؿػػث اجػػاؽ ىسػػازم 
اىػػػػػً را ةػػػػػؼام 

ةؼگػػػؽارم زهـػػػَ 

 ایساد ٌيایغ؛

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ىسغد جٍُیو قّد.

  

 4ةٍغ 

قػػػػؼكع  كتػػػػم از

دادرؿػػی از ًؼیػػق 

كیغئّکٍفؼاٌؾ ةایػغ 

دٍُػغق  ؿؼكیؾ ارائَ

ظػػػغىث آزىػػػایف 

قػػّد جػػا در زهـػػَ 

رؿػػیغگی اظحالنػػی 

 ةَ كزّد ٌیایغ؛

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ىسغد جٍُیو قّد.

  

 5ةٍغ 

اىکػػػػػاف قػػػػػؼکث 

 َ ػػ َ زـه ً ةػػ ّی ىػػغّ

رؿػػػیغگی از ًؼیػػػق 

اؿػػػحفادق از صـػػػاب 

ػػا ىیـػػؼ  کػػارةؼم ٍد

 ةاقغ؛

َ اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػ

 ىسغد جٍُیو قّد.

  

رؿػػیغگی از ًؼیػػق  6ةٍغ 

كیػػػػػػػغئّکٍفؼاٌؾ 
ىيکً اؿػث زِػث 

ةیاٌیػػَ اّىػػا: ةٍػػغُام 

 ىسغد جٍُیو قّد.
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

جضلیػق ك رؿػیغگی 

از ًػػؼفیً پؼكٌػػغق، 

ٌيایٍػػغگاف كػػاٌٌّی 

ُػػػػا، اؿػػػػحياع  آف

قػػِادت قػػِّد یػػا 

ُؼگٌَّ جضلیلی کَ 

زِػػػػػث کكػػػػػف 

صلیلػػػث وػػػؼكرت 

داقػػػػحَ ةاقػػػػغ از 

ًؼیػػػق جسِیػػػؽات 

ارجتاط جنػّیؼم یػا 

 مّجی اٌساـ قّد. 

 7ةٍغ 

وػػػػػػػتي یػػػػػػػا 

ةؼدارم از جنػػػػػػّیؼ
زهـػػػَ دادرؿػػػی 

ةاقػػػغ.  ىيٍػػػّع ىی

رؿیغگی انکحؼكٌیک 

ىػػاٌِ از ىفلػػّد یػػا 

ىعػػػغكش قػػػغف 

پؼكٌغق قغق ك اىکاف 

ئَ آف را در ىّاكػِ ارا

 آكرد؛ نؽكـ فؼاُو ىی

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ىسغد جٍُیو قّد.

  

 8ةٍغ 

اىکػػػاف ةارگػػػػارم 

رد ُػػام ىػػػّ فایػػم

اؿحٍادم در زهـػَ 

رؿػػیغگی از ًؼیػػق 

كیػػػػػػػغئّکٍفؼاٌؾ 

 ةاقغ؛ فؼاُو ىی

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ىسغد جٍُیو قّد.

  

 9ةٍغ 

 كىاییارائَ ظغىات 

مػػػػػػػػػػػػّرت  ةَ

غیؼصىػػّرم ىٍػػّط 
ةػػَ اصػػؼاز ُّیػػث 

ىعاًػػب از ًؼیػػق 

در  ،ؿاىاٌَ دٍا اؿػث

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 
 ىسغد جٍُیو قّد.
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

كاؿٌَ  مّرجی کَ ةَ

ّػػغـ دؿحؼؿػػی ةػػَ 

ؿاىاٌَ یا ّغـ اىکاف 

ؿػػػَ دریافػػػث قٍا

، اصؼاز ُّیث كىایی

ةَ ایً ٌضػّ ىيکػً 

ٌتاقغ ةَ ًػؼؽ زیػؼ 

 ّيم ظّاُغ قغ:

انػػػف: در ارجتػػػاط 

جنّیؼم ةا ىكػاُغق 

کارت ىهی یػا ؿػایؼ 

اكراؽ ُّیحی ىْحتػؼ 

ةػػَ جكػػعیل ىلػػاـ 

 ؛كىایی

ب: در جضلیػػػػػػػق 

انکحؼكٌیػػػػػػػػک از 

زٌػػغاٌی کػػَ فاكػػغ 

ىغارؾ ُّیحی ةاقغ 

ةػػػا جائیػػػغ ىػػػاىّر 

 ىؼاكتث زٌغاف؛

ا ج: در ارجتػػػاط ةػػػ

دفػػاجؼ ظػػغىات، در 

مّرجی کَ ىعاًػب 

 كىػاییفاكغ قٍاؿَ 

یػػا ىػػغارؾ ُػػّیحی 

ةاقغ ةا جائیغ ُّیػث 

كم جّؿػػػي ىػػػغیؼ 

 دفحؼ ظغىات؛

 10ةٍغ 

ّػػػػػغـ قػػػػػؼکث 

ىعاًتاف در زهـػَ 

 رؿػػػیغگی، ةػػػغكف 

ّػر ىّزػَ ىّزػب 

جسغیػػػػغ زهػػػػؾ 
 ٌعّاُغ قغ.

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ُیو قّد.ىسغد جٍ
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

 11ةٍغ 

كتم از قؼكع زهـػَ 

کػػػػَ   فىعاًتػػػػا

مػػػػػػػػػػػػّرت  ةَ

غیؼصىّرم قػؼکث 

ٌيایٍػػػغ ةایػػػغ  ىػػػی

ارجتػػػػاط مػػػػّجی، 

جنػػػػػّیؼم یػػػػػا 

انکحؼكٌیػػک ظػػّد را 

ةا اجاؽ زهـَ ةؼكػؼار 

 ٌيایٍغ.

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ىسغد جٍُیو قّد.

  

 12ةٍغ 

در مػػّرت ظػػػؼكج 

ّيػػػغم ك ةػػػغكف 

ىّزَ ُؼیػک از  ّػر

صاوػػػػػؼاف یػػػػػا 
کٍٍػػػغگاف  قػػػؼکث

زهـػػػػَ جسغیػػػػغ 

 ٌعّاُغ قغ.

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ىسغد جٍُیو قّد.

  

 13ةٍغ 

در مػػػػّرجی کػػػػَ 

یػک از صاوػػؼاف  ُػؼ

کٍٍغگاف  یػػا قػػؼکث

ةػػا اكػػغاىات ظػػّد 

ىّزػػب اظػػحالؿ در 

ارجتاط یا اظػالؿ در 

زهـػػَ قػػٌّغ ةػػَ 

ًؼیػػق ىلحىػػی ةػػَ 

ُػػا ُكػػغار دادق  آف

چٍاٌچػػَ  ؛قػػّد ىی

اىکػاف زهػّگیؼم از 

تاقػػغ ایػػً رفحػػار ٌ

صـػػب ىػػّرد ةػػَ 

جكػػػػعیل ىلػػػػاـ 

یا كاصغ فٍی  كىایی

از زهـػػػَ اظػػػؼاج 

قػػػٌّغ. اّيػػػاؿ  ىی

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 یو قّد.ىسغد جٍُ
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 ًظر خبرگاى

اصالحی  هتي

 بیاًیِ
 تَضیحات

صتؾ ىلؼر در ىادق 

كػػاٌّف آیػػیً  101

ُػام  دادرؿی دادگاق

ّيّىی ك اٌلالب در 

اىّر ىغٌی در ىػّرد 

صاوؼاف ةالفامػهَ ك 

در ظنػػػػػػػػػّص 

کٍٍغگاف از  قػػػؼکث

ًؼیق واةٌاف ازػؼا 

 قّد. ىی

 14ةٍغ 

قؼکث در زهـػَ از 

ُا یػا ٌثًؼیق کافی

در اىکػػػاکً اٌُػػػار 

ّيػػػّىی ىيٍػػػّع 

 اؿث.

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ىسغد جٍُیو قّد.

  

 15ةٍغ 

جؼؾ زهـَ ةَ ىٍؽنَ 

اٌنػػؼاؼ ىعاًػػب از 

صػػق دفػػاع جهلػػی ك 

ىػػػػػاٌِ از اداىػػػػػَ 

ةاقػغ.  رؿیغگی ٌيی

در مػػّرجی کػػَ ةػػَ 

جكػػػػعیل ىلػػػػاـ 

، اداىػػػػَ كىػػػػایی

ات از ایػػػً جضلیلػػػ

اقػػػعاص وػػػؼكرم 

ةاقػػغ صـػػب ىػػّرد 

زهػػب یػػا ىسػػغدان 

 قٌّغ. اصىار ىی

اّىػػا: ةٍػػغُام ةیاٌیػػَ 

 ىسغد جٍُیو قّد.

  

جائیغ 

 ىٍغرزات

جيػػاىی ىٍػػغرزات 

ةیاٌیَ فّؽ را ىٌانَْ 

 پػیؼـ. ٌيّدق ك ىی

پػیؼـ صػػؼ  اّىا: ىی

ك ةَ ىٌانَْ قغ امالح 

 قّد.

جيػػاىی ىٍػػغرزات 

ةیاٌیَ فػّؽ ىٌانْػَ 

 قغ.
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 تَضیحات هتي  اصالحی بیاًیِ ًظر خبرگاى

 ٍّّاف

ةیاٌیَ كتّؿ قؼایي ك 
وػػػّاةي دریافػػػث 
ظػػػػػػػػػػػػػػغىث 
كیػػػػغئّکٍفؼاٌؾ در 

لیلػػات دادرؿػػی جض
ةػػػػػا اؿػػػػػحفادق از 

ام  ُام رایاٌػَ ؿاىاٌَ
 ك ىعاةؼاجی

اّىا: ةیاٌیَ كتّؿ صػػؼ 
 قّد.

اّىا: جضلیلات از ٍّػّاف 
 صػؼ قّد.

قػػػػؼایي ك وػػػػّاةي 
دریافػػػػث ظػػػػغىث 
كیػػػػػػغئّکٍفؼاٌؾ در 
دادرؿی ةا اؿػحفادق از 

ام ك  ُام رایاٌػَ ؿاىاٌَ
 ىعاةؼاجی

 

 1ةٍغ 
صفػػػٍ صسػػػاب ك 
رّایػػػث قػػػئٌّات 

 ىی اؿثاؿانيی انؽا

زٍػػاب آكػػػام قػػػساّی: 
رّایػػث صسػػاب ك پّقػػف 
ةؼام زٌاف ك ىػؼداف ُػؼدك 
الزـ اؿث. صساب ذُػً را 
ةػػَ ؿػػيث پّقػػف زٌػػاف 

حؼ اؿث اززيهَ   ،ةؼدىی ِة

 جؼم اؿحفادق قّد. ّاـ

رّایث پّقف ىٍاؿب 
ك قػػػئٌّات اؿػػػالىی 

 انؽاىی اؿث.

 

 2ةٍغ 

زِث اؿحفادق از ایً 
ظػػػػغىث ةایػػػػغ از 

ُام  دؿػػػػػػػػػحگاق
کػػػَ  انکحؼكٌیکػػػی

ويً كاةهیث اجنػاؿ 
، كاةهیػث ةَ ایٍحؼٌػث

ارؿػػػاؿ ك دریافػػػث 
مّت ك جنّیؼ را ٌیؽ 
 دارد اؿحفادق ٌياییغ.

  جّافق اّىا

 

 3ةٍغ 

کارةؼ ىَّػف اؿػث 
قؼایي اجناؿ پایػغار 
ىٍاؿػػب ةػػَ قػػتکَ 
ایٍحؼٌػػػث را ظػػػّد 

 فؼاُو آكرد.

  جّافق اّىا

 

 4ةٍغ 

ةػػػؼام ؿػػػِّنث در 
كركد ةػػػػَ زهـػػػػَ 

آٌالیً كتم دادرؿی 
، ز قػػػػؼكع زهـػػػػَا

زٍػػاب آكػػام قػػساّی: 
ُػػغؼ ةؼرؿػػی کػػؼدف 
جسِیؽات اؿث. ؿػؼكیؾ 

 ظغىث اؿث.

ةؼام ؿػِّنث در كركد 
دادرؿػػی  ةػػَ زهـػػَ

آٌالیػً كتػػم از قػػؼكع 
، جسِیػػػػؽات زهـػػػػَ
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 تَضیحات هتي  اصالحی بیاًیِ ًظر خبرگاى

دٍُػػغق  ؿػػؼكیؾ اراَئ
ظغىث آزىایف قػّد 
جا از ةػؼكز اظػحالؿ در 
زؼیػػػاف رؿػػػیغگی 

 .زهّگیؼم قّد

دٍُػػػغق ظػػػغىث  ارائَ
ةؼكز آزىایف قّد جا از 

اظػػػحالؿ در زؼیػػػاف 
رؿػػیغگی زهػػّگیؼم 

 قّد.

 5ةٍغ 

وػػػػػػػتي یػػػػػػػا 

جنػػػػػػّیؼةؼدارم از 

زهـػػَ دادرؿػػی ةػػَ 

ُؼ ٌضّ ىيٍّع ةػّدق 

ك اٌحكار آف ةؼظالؼ 

 كّاٌیً اؿث.

زٍػػاب آكػػام قػػساّی: 

امػػم ةػػؼ ّهٍػػی ةػػّدف 

 ُا اؿث. دادگاق

زٍاب آكام رزاكی: اٌحكار 

 آف ظالؼ كاٌّف اؿث.

زٍػػاب آكػػام قػػساّی: 

اجی کَ ةایغ كاٌّف ةَ زهـ

وتي قّد جنؼیش کػؼدق 
اؿث اىا ةَ ایٍکَ زهـات 

وػػػتي قػػػّد ٌتایػػػغ  

 ام ٌكغق اؿث. اقارق

زٍاب آكام قساّی: كنی 

اٌحكػػار ىّوػػّع دیگػػؼم 

 اؿث.

زٍػػاب آكػػام اُػػّارکی: 

 امم ةؼ ّغـ اٌحكار اؿث.

زٍػػاب آكػػام قػػساّی: 

كػػاٌّف آیػػیً  353ىػػادق 

دادرؿػػػػی کیفػػػػؼم در 

ص اٌحكػػار پؼكٌػػغق ظنػػّ

ُػام  جتنػؼق اؿث کَ در
آف اٌحكار را ىلیغ کػؼدق 

 اؿث.

 

وتي یا جنػّیؼةؼدارم 

از زهـػَ دادرؿػی ةػَ 

ُؼ ٌضّ ىيٍّع ةػّدق ك 

اٌحكػػػار آف ةػػػؼظالؼ 

 كاٌّف اؿث.

كػػاٌّف  353ىػػادق 

آیػػػیً دادرؿػػػی 

 کیفؼم 

ُؼگٌَّ   -1جتنؼق 

ّکـػػػتؼدارم یػػػا 

جنػػػّیؼةؼدارم یػػػا 

وتي مغا از زهـَ 

دادگػػػاق ىيٍػػػّع 

اؿػػث. اىػػا رئػػیؾ 

جّاٌػػػغ  دادگػػػاق ىی

دؿحّر دُػغ جيػاـ 
یػػػػػا ةعكػػػػػی از 

ىضاکيػػات جضػػػث 

مػّرت  ٌُارت اك ةَ

مّجی یػا جنػّیؼم 

 .وػػػػػتي قػػػػػّد

اٌحكػػار  -2جتنػػؼق 

زؼیاف رؿػیغگی ك 

گػػؽارش پؼكٌػػغق در 

ىضاکيات ّهٍی کَ 

ىحىػػػػيً ةیػػػػاف 

ىكعنات قاکی ك 

ر ىػػػحِو اؿػػػث، د

مّرجی کَ ةَ ّههی 
از كتیػػػػػػػػػػػػم 

دارقػػػغف  ظغقػػػَ

كزغاف زيْی ك یػا 

ّيػّىی صفٍ ٌُو 

وػػػؼكرت  ىْػػػَزا

یاةغ، ةَ درظّاؿػث 
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 تَضیحات هتي  اصالحی بیاًیِ ًظر خبرگاى

دادؿحاف کم کكّر 

 ك ىّافلػػث رئػػیؾ 

َ كىػػػػػاییكػػػػػّق 

 .پػیؼ اؿث اىکاف

 6ةٍغ 

قػػػؼکث از ًؼیػػػق 

اىػػػػاکً ك اٌُػػػػار 

ّيػػػّىی ُيچػػػّف 

ُػػا ىيٍػػّع  ٌث کافی

 اؿث.

زٍػػاب آكػػام رزاكػػی ك 
ُػػا  ٌث کؼىػػی: اگػػؼ کافی

صانث اجاكکی داقحَ ةاقغ 
دیگػػػؼ اٌُػػػار ّيػػػّىی 

 .ٌیـث
زٍػػػاب آكػػػام کؼىػػػی: 

کً اؿث فؼد درزایی ىي
دؿحؼؿػػی ةػػَ ایٍحؼٌػػث 
ٌغاقحَ ةاقػغ یػا ؿػؼّث 
ایٍحؼٌػػث پػػاییً ةاقػػغ ك 

ٌث ىؼازْػَ  ةایغ ةَ کافی
کٍغ... ةیاف زيهَ ةَ ایػً 

 مّرت ىٍاؿب ٌیـث.
زٍػػػاب آكػػػام رزاكػػػی: 

جّاف ىکاف صىّر فؼد  ىی
در زهـػػػػَ را از كتػػػػم 
ُياٍُػػگ ٌيػػّد ك فػػؼد 
مػػؼفان صػػق قػػؼکث در 
زهـػػػَ را از آف ىکػػػاف 

 َ ةاقغ.داقح
زٍػاب آكػام زػو: ةِحػؼ 

ٌػػث  اؿػػث کهيػػَ کافی
 ةؼداقحَ قّد.

زٍاب آكام کؼىی: ظیهی 
زاُػػػا اٌُػػػار ّيػػػّىی 
ُـػػػػػػػحٍغ ىذػػػػػػػم 

كنػػػػی  ،ُا دادگـػػػػحؼم
قػػػؼایي الزـ را ةػػػػؼام 
قػػػػؼکث در زهـػػػػَ را 

 دارٌغ.

ىضم قؼکث در زهـَ 

دادرؿی ةػؼظي ٌتایػغ 

 در ىٍُؼ ّيّـ ةاقغ.
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آدرض در 

 هتي

هتي اصلی در 

 بیاًیِ
 تَضیحات هتي  اصالحی بیاًیِ ًظر خبرگاى

 7ةٍغ 

جّزَ داقػحَ ةاقػیغ 

ّػػػغـ قػػػؼکث در 
هـػػػَ رؿػػػیغگی ز

ىّزَ ك یػا  ةغكف ّػر

ظػػػؼكج ّيػػػغم از 

ؿیـػػحو یػػا كٌػػِ 

ارجتاط ةَ ُؼ ٌضّ یػا 

جػػؼؾ زهـػػَ ةاّػػخ 

جسغیػػػػغ زهـػػػػَ 

ٌعّاُػػػغ قػػػغ ك از 

ىّاٌِ اداىَ رؿیغگی 

 ةاقغ. ٌيی

اّىا: جّزَ داقحَ ةاقیغ 

 اززيهَ صػؼ قّد.

زٍػػاب آكػػام قػػساّی: 

ّيػػغم ةػػَ ةْػػغ از كٌػػِ 

ارجتػػػاط ىٍحلػػػم قػػػّد 

ةَ چؼاکَ ىيکً اؿث ةٍا 

ؿایؼ دالیػم ٌیػؽ ارجتػاط 

 كٌِ قّد.

زٍاب آكام رزاكی: جػؼؾ 

زهـَ ةا ظؼكج از زهـػَ 
 چَ فؼكی دارد؟

جؼؾ یٍْی ؿیـػحو  زو:

كٌِ ٌكغق اؿث كنی فؼد 

 در آٌسا صىّر ٌغارد.

زٍػاب آكػػام رزاكػی: ةػػَ 

ٌُؼ ةیاف جػؼؾ زهـػَ ك 

 كٌِ ارجتاط کافی اؿث.

رزاكی: ّغـ قؼکث در 

زهـَ رؿیغگی ةػغكف 

كٌػػػِ  ّػػػػر ىّزػػػَ،

ّيغم ارجتاط ةػَ ُػؼ 

ٌضػػّ یػػا جػػؼؾ زهـػػَ 

ىػػاٌِ اداىػػَ رؿػػیغگی 

ٌتّدق ك ةاّػخ جسغیػغ 

 ككث ٌعّاُغ قغ.

 

 8ةٍغ 

ىلػػػاـ كىػػػایی در 

مػػّرت مػػالصغیغ 

اگػػؼ صىػػّر فػػؼد را 

وؼكرم ةغاٌػغ، فػؼد 

صـب ىّرد زهب یا 

ىسػػػػغدان اصىػػػػار 

 قّد. ىی

زٍػػاب آكػػام قػػساّی: 

ىٍُّر از زهب یٍْی اگػؼ 

 دادرؿی انکحؼكٌیک کافی

ٌتّد ةایغ صىّرم اٌسػاـ 

قػػّد. زهػػب در ایٍسػػا 

 ىٍْی ٌغارد.

قساّی: ىلػاـ كىػایی 

در مػػّرت مػػالصغیغ 

جّاٌػػغ ٌـػػتث ةػػَ  ىی

جكکیم زهـَ دادرؿی 

مػػػّرت صىػػػّرم  ةَ

 اكغاـ ٌيایغ.

 

 9ةٍغ 

کهیػػػػَ صلػػػػّؽ ك 

اىحیازات در دادرؿی 
ةػػػػػا اؿػػػػػحفادق از 

ام  ُام رایاٌػَ ؿاىاٌَ

ك ىعػػػػػػػػػػاةؼاجی 

)كیػػػػػغئّکٍفؼاٌؾ( 

ّاٌیً ك ىكػػيّؿ كػػ

ىلػػؼرات رؿػػیغگی 

صىػّرم در ىؼازػِ 

 اؿث. كىایی

زٍػػػاب آكػػػام رزاكػػػی: 

ىكيّؿ كّاٌیً ك ىلؼرات 

رؿػػیغگی صىػػّرم ةػػَ 

ُياٌٍػػػػػغ رؿػػػػػیغگی 

 صىّرم جغییؼ یاةغ. 

کهیَ صلّؽ ك اىحیازات 
در دادرؿی ةا اؿػحفادق 

ام  ُام رایاٌػَ از ؿاىاٌَ

ك ىعػػػػػػػػػػػػاةؼاجی 

)كیػػػػػػػغئّکٍفؼاٌؾ( 

ُيـػػاف ةػػا رؿػػیغگی 

زػػػِ صىػػػّرم در ىؼا

 اؿث. كىایی
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 پیٌشث ب 

ُام ىغیؼیث ةؼگؽارم زهـات  ایساد گؽیٍَپیّؿث صاوؼ اظحناص ةَ جتادؿ ٌُؼ ظتؼگاف زِث 
ُام پیكٍِادم، ٌُؼ ظتؼگػاف ك ىػّارد  ىكؼكصی از گؽیٍَ 8کٍفؼاس در ؿيپ دارد. در زغكؿ  كیغئّ

 .قّد ىیىّرد جاییغ ىكاُغق 
 واتیتٌظ ٍ خذهت یکربٌذیپ تیریهذ پٌ  ِیتْ جْت هؤثر یپاراهترّا ٍ ّا شاخص یبررظ -7 جذٍل

 (10/06/1399 ٍ 03/06/1399 خیتار) در ظوپ ذئَکٌفراًطیٍ بِ هربَط

آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی
 ٌّع پؼكٌغق

 صلّكی
 کیفؼم

 

اّىػػا: ادارم اوػػافَ 
 قّد.

 صلّكی
 کیفؼم

 ادارم

 

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

ىؼزِ مانش 
 رؿیغگی

 دادگاق ةغكم
دادگػػػػػػػاق 

 جسغیغٌُؼ

دیػػّاف ّػػانی 
 کكّر

قّرام صػم 
 اظحالؼ

 دادؿؼا

ؿایؼ ىؼازػِ 
 كىایی

اّىا: دیّاف ّػغانث 
ادارم، دادؿػػػػػؼام 
اٌحُػػاىی كىػػات ك 
ازؼام اصکاـ اوػافَ 

 .قّد

 دادگاق ةغكم
 دادگاق جسغیغٌُؼ

 ردیّاف ّانی کكّ

قػػػػّرام صػػػػم 
 اظحالؼ

 دادؿؼا

 ازؼام اصکاـ

دیػػػّاف ّػػػغانث 
 ادارم

دادؿؼام اٌحُاىی 
 كىات

ؿػػػػایؼ ىؼازػػػػِ 
 كىایی

 

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

ٌّع قعل 
 پؼكٌغق

 صلیلی
 صلّكی

زٍاب آكام پیکػاٌی: 
ةٍغم صلیلػی  دؿحَ

ك صلػػػػّكی ةػػػػؼام 
فؼاظّاٌی اًالّات از 

 ىػػّرد اؿػػحفادقدٍػػا 
 گیؼد. كؼار ىی

 صلیلی
 صلّكی

 

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

ؿيث 
قعل 
 پؼكٌغق

--- 

اّىا: ؿيث قػعل 
در پؼكٌغق ةؼ اؿػاس 

ُام ؿػػيپ  قػػاظل
)ظّاُػػاف، ظّاٌػػغق، 
كکیػػػم، ...( اوػػػافَ 

قػػاظل: ؿػػيث 
 قعل پؼكٌغق

 قاکی

 ٍَّ ىكحکی

 ظّاُاف
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

 ظّاٌغق قّد.

 قاُغ

 كکیم

 كیو

 گػار كدیلَ

 ٌيایٍغق كاٌٌّی

 ؿایؼ

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

مالصیث 
ق دادگا

 کیفؼم

 1کیفؼم 
 2کیفؼم 

   جّافق اّىا

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

ٌضّق 
رؿیغگی ةَ 
پؼكٌغق ةَ 
جكعیل 
 ىلاـ كىایی

 
كیػػػغئّکٍفؼاٌ

 س
ىّازِػػػػػػَ 

 صىّرم

جهفیلػػػػی از 
كیػػػغئّکٍفؼاٌ
س ك ىّازَِ 

 صىّرم

زٍاب آكام قساّی: 
در كػػػػاٌّف ؿػػػػایؼ 

ُام ارجتػػاط  ؿػػاىاٌَ
انکحؼكٌیػػػػک آكردق 
قغق اؿث. در ىّارد 

 درج قّد.
زٍاب آكام زو: اگؼ 
چیؽ زغیغم اوػافَ 
قػػػّد ةایػػػغ در آف 
زىػػاف ةػػَ ىّوػػّع 

 پؼداظث.
ىّازِػػػػَ اّىػػػػا: 

صىّرم ةَ صىّرم 
ك ؿػػایؼ  جغییػػؼ کٍػػغ

ُام  ؿػػػػػػػػػػاىاٌَ
انکحؼكٌیػػک اوػػافَ 

 .قّد

 صىّرم
ؿػػػػػػػػػػػػاىاٌَ 

 كیغئّکٍفؼاٌؾ

 جهفیلی

ُام  ؿػایؼ ؿػػاىاٌَ
ارجتػػػػػػػػػػػػاط 

 انکحؼكٌیکی

 

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

ةؼگؽارم 
زهـَ 

کٍفؼاٌكیغئّ
س در 

ُام  پؼكٌغق
ةامالصیث 

دادگاق 
  1کیفؼم 

ىّافلػػػػػػث 
ٌيػػػایو ىػػػی

 ّهث .......َة

ىعانفػػػػػػث 
ٌيػػػایو ىػػػی

 ّهث .......َة

اّىػػا: ّهػػث ةػػؼام 
ىّافلث/ىعانفػػػػػث 

 صػؼ قّد
 

 ىّافلو
 ىعانفو
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

ازٌُؼ ىلاـ 
 كىایی

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

ةؼگؽارم 
زهـَ 

کٍفؼٌاؾ  كیغّئ
در 
ُام  پؼكٌغق

مالصیث  ةا
 دادگاق
  2 کیفؼم
ازٌُؼ 

 كىایی ىلاـ

ىّافلػػػػػػث 
ٌيػػػایو ىػػػی

 ّهث .......َة

ىعانفػػػػػػث 
ٌيػػػایو ىػػػی

 ّهث .......َة

اّىػػا: ّهػػث ةػػؼام 
ىّافلث/ىعانفػػػػػث 

 صػؼ قّد
 
 

 ىّافلو
 ىعانفو

 

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

پػیؼش 
ةؼگؽارم 
زهـَ 

کٍفؼٌاؾ  كیغّئ
قعل 

ىضتّس در 
زٌغاف ازٌُؼ 
 ىلاـ كىایی

 ىّافلو
 ىعانفو

   جّافق اّىا

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

ةؼگؽارم 
زهـَ 

رؿیغگی از 
ًؼیق 

کٍفؼٌاؾ  كیغّئ
ةا اؿحفادق از 

گّقی 
ىّةایم ازٌُؼ 
 ىلاـ كىایی

ىلاـ كىػایی 
ىّافػػػػػػػػق 
ةؼكػػػػػػؼارم 
ارجتػػػػػاط از 
ًؼیق جهفػً 

 ُيؼاق اؿث.
ىلاـ كىػایی 
ىّافػػػػػػػػق 
اؿػػػػحفادق از 
جهفً ُيػؼاق 
ٌتػػّدق ك ةػػَ 
دفػػػػػػػػػاجؼ 
ظػػػػػػغىات 
كىایی ارزاع 

 دُغ. ىی

   جّافق اّىا
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

دفاجؼ 
ظغىات 
 كىایی

دفػػػػػػػػػاجؼ 
ظػػػػػػغىات 
كىػػػػػػػایی 

 ىٍحعب
دفػػػػػػػػػاجؼ 
ظػػػػػػغىات 
كىػػػػػػػایی 
 ؿؼاؿؼ کكّر

   جّافق اّىا

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

اصؼاز ُّیث 
زِث 

اؿحفادق از 
کٍفؼاٌؾ  كیغّئ

در دفػػػػػاجؼ 
ظػػػػػػغىات 
انکحؼكٌیػػػک 

 كىایی
از ًؼیػػػػػق 

 کارةؼم دٍا

ارائَ ىػغارؾ 
قٍاؿػػػػػایی 
ىذػػم کػػارت 

 ىهی

آكػػام زػػو: زٍػػاب 
ارائَ کارت ىهی چػَ 
کػػػػػػػارةؼدم دارد. 
ُػػؼکؾ ةایػػغ دٍػػا 

 داقحَ ةاقغ.
زٍاب آكام قساّی: 
اگؼ کـی ةػَ دفػاجؼ 
ىؼازْػػػػَ کػػػػؼد ك 
قٍاؿَ دٍػا ٌغاقػحَ 
ةاقغ ك صحػی کػارت 
ىهی ةػا جائیػغ ىػغیؼ 
دفحػػؼ، كٌْػػان چٍػػیً 
 چیؽم قغٌی ٌیـث.

زٍاب آكام زو: فؼد 
ٌػػاـ  صحيػػان ةایػػغ دتث

دٍػػا کٍػػغ. دٍػػا ةػػَ 
رم كیػػػػغیّ ةؼگػػػػؽا

کٍفػػػؼاٌؾ اكنّیػػػث 
 دارد.

در دفاجؼ ظػغىات 
 انکحؼكٌیک كىایی

از ًؼیق کػارةؼم 
 دٍا

ارائػػػػَ ىػػػػغارؾ 
قٍاؿػػایی ىذػػػم 

 کارت ىهی

 

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

ىیؽاف ارزش 
 ظّاؿحَ

 200کيحؼ از 
 ىیهیّف ریاؿ

ةیكػػػػػحؼ از 
ىیهیّف  200
 ریاؿ

زٍػػاب آكػػام زػػو: 
ؿػػػلف ارزش چػػػَ 
جفػػاكجی دارد. انتحػػَ 

 ؛ؼض کػؼدجّاف ف ىی
چػػػّف فػػػؼد ارزش 

اش کو اؿث  ظّاؿحَ
كآىغ ةَ دادگػاق  رفث

 ةؼام اك مؼفَ ٌغارد.
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

اّىػػػا: جّافػػػق ةػػػؼ 
جفکیػػػک ظّاؿػػػحَ 
ةیكػػػحؼ ك کيحػػػؼ از 

 ىیهیّف ریاؿ 200

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

ةؼكؼارم 
ارجتاط 

کٍفؼٌاؾ  كیغّئ
در ازؼام 

 اصکاـ

در ازػػػػؼام 
اصکػػػػػػػػاـ 
کیفػػػػػػػؼم 

 اىکاف ٌغارد.
در ازػػػػؼام 
اصکػػػػػػػػاـ 

ی صلػػػػػػّك
 اىکاف دارد.

اّىػػا: ةػػا گؽیٍػػَ دك 
 ادغاـ قّد

  صػؼ قغ.

ىلغىات 
اكنیَ 

 رؿیغگی

ارائَ ادنَ ك 
ىـحٍغات ةَ 
دؿحّر ىلاـ 
كىایی در 
مّرت 
ةؼگؽارم 
زهـَ 
 رؿیغگی

مػػػػػّرت  ةَ
فایػػػػػػػػػم 
ةارگػػػػػػارم 

 گؼدد.
فیؽیک ادنػَ 
جضّیم دفحػؼ 
 دادگاق گؼدد.

   جّافق اّىا

كتم از 
قؼكع 
 زهـَ

زهـَ 
 رؿیغگی

 صىّرم
 زمىسا

 جهفیلی

زٍاب آكام پیکػاٌی: 
دنیم اٌحعاب از ةیً 
گؽیٍػػَ صىػػّرم ك 
غیػػػػػػػػػػػػػؼق در 

اٌؾ ایػػً كیػػغئّکٍفؼ
اؿث کَ اصحياال ایً 

ُػػا در ؿػػيپ  فیهػػغ
ایسػػػاد قػػػّد ك ةػػػا 
اٌحعػػػػاب گؽیٍػػػػَ 
صىػػػػػّرم کػػػػػال 
دؿحؼؿػػی ةػػَ ةلیػػَ 
جٍُیيػػػات ةـػػػحَ 

 قّد. ىی
زٍاب آكام قساّی: 
ایػػً فیهػػغ ةایػػغ در 

 صىّرم
 ىسازم

 جهفیلی
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

كتم از قؼكع زهـػَ 
ىؼصهػَ ةاقغ ٌػَ در 

 صیً زهـَ
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
قاٍُّش: ةایغ ةػیً 
زهـػػػَ صلػػػّكی ك 
کیفؼم جفاكت كائػم 
قػػػغ. در دّػػػػاكم 

جّاٌغ یک  صلّكی ىی
اٌحعاب ةاقغ كنی در 

یفػػػؼم فػػػؼد ةػػػَ ک
دادگػػػػاق اصىػػػػار 

ك ةایػػػػغ  قػػػػّد ىی
ىالصُػػػات صػػػؼیو 
ظنّمػػی در ٌُػػؼ 

 گؼفحَ قّد.
زٍاب آكام قساّی: 
فؼایٍغ ةیً صلّكی ك 

 کیفؼم فؼكی ٌغارد.
ب آكام پیکػاٌی: زٍا

در ظنّص ىّافلػث 
ةیاٌیَ جٍُیو  3ٌاىَ 

قػػػغق اؿػػػث یػػػک 
ةیاٌیػػَ ىؼةػػّط ةػػَ 

در دٍػا  ٌاـ دتثزىاف 
اؿػػػػػػػث کػػػػػػػَ 

انْيػػػػػم  دؿػػػػػحّر
اؿػػػحفادق ٌیػػػؽ ةػػػَ 
قػػػػػعل ارائػػػػػَ 

قّد. ةیاٌیَ دیگؼ  ىی
ركد اؿػث ك ةؼام ةغك

کػػَ ةػػؼام دادگػػاق 
صلػػّكی ك کیفػػؼم 

 قّد. ىسؽا جِیَ ىی
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

اىی اُػػّارکی: ٍُگػػ
ز پغیػػغق ٌػػّیی کػػَ ا

کٍػػیو  اؿػػحفادق ىػػی
ةِحػؼ اؿػػث ًػػؼفیً 
صلػػػّؽ ك جکػػػانیف 

 ظّد را ةغاٌٍغ.

كتم قؼكع 
 زهـَ

زهـَ 
 صىّرم

جاریط زهـػَ 
..... ؿػػػػاّث 
قػػػػؼكع ..... 
ؿاّث پایػاف 
..... ىّوػػػّع 

..... 

   جّافق اّىا

كتم قؼكع 
 زهـَ

زهـَ 
 ىسازم

جاریط زهـػَ 
..... ؿػػػػاّث 
قػػػػؼكع ..... 

ث پایػاف ؿاّ
..... ىّوػػػّع 

  .....
 جنّیؼ+مّت

جاریط زهـػَ 
..... ؿػػػػاّث 
قػػػػؼكع ..... 
ؿاّث پایػاف 
..... ىّوػػػّع 

 .....  مّت

زٍاب آكػام رزاكػی: 
ككحی كیغئّکٍفؼاٌؾ 

قّد یٍْػی  گفحَ ىی
كیػػغئّ صحيػػان ةایػػغ 

؛ پػػؾ كزػػّد ةاقػػغ
گؽیٍػَ مػؼفان مػّت 

از  .ىٍْػػا اؿػػث ةػػی
ًؼفی ىیؽاف اّحياد 
مؼفان ةَ مػّت کػو 

 .اؿث
زٍاب آكام پیکػاٌی: 

 انْيم دؿػػػػػػحّردر 
مػػؼفان مػػّت كزػػّد 
دارد. ةْىػػا ىيکػػً 
اؿػػث ىلػػاـ كىػػایی 
ةٍػػا ةػػَ مػػالصغیغ 
ٌعّاُغ ًؼفیً فػؼد 
)ىػػػذال قػػػاُغ( را 

 قٍاؿایی کٍٍغ.
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 

ٌیػا: چانكػی ركصاٌی

کَ ایً زػا ةػَ ٌُػؼ 
رؿغ ةضخ اصػؼاز  ىی

جػػاریط زهـػػَ ..... 
ؿاّث قػؼكع ..... 
ؿػػاّث پایػػاف ..... 

 ىّوّع .....

كػػاٌّف  175ىػػادق 
آیػػػیً دادرؿػػػی 

 کیفؼم
اؿػػػػػػػػػػحفادق از 

ُام  ؿػػػػػػػػػاىاٌَ
ُام(  و)ؿیـػػػػػػح

ام ك  رایاٌػػػػػػػػػػَ
ىعاةؼاجی، از كتیػم 

ٌگػػار )ایيیػػم(،  پیاـ
ارجتاط جنػّیؼم از 
راق دكر، ٌيػػػػػاةؼ ك 
جهفػػً، ةػػؼام ًػػؼح 
قکایث یػا دّػّم، 
ارزػػػاع پؼكٌػػػػغق، 
اصىار ىحِو، اةػالغ 

ك  كىػػػػػػاییاكراؽ 
ُيچٍػػػیً ٌیاةػػػث 

ةػػا رّایػػث  كىػػایی
ىلػػؼرات رازػػِ ةػػَ 
دادرؿی انکحؼكٌیک 

 ةالىاٌِ اؿث.
كػػاٌّف  655ىػػادق 

یً دادرؿػػػی آیػػػ
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

ُّیػػث اؿػػث کػػَ 
جػػػػػػػّاف آف را  ٌيی

ىٍػػّط ةػػَ مػػّت ك 
ةایػػغ  جنػػّیؼ کػػؼد ك

اكػػػغاىات ىلحىػػػی 
 اٌغیكیغ.

زٍاب آكام زو: ةػَ 
ٌُػػػؼ ةایػػػغ یػػػک 
قاظل زِث اصؼاز 

 ُّیث اوافَ قّد.
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُػػّارکی: ةػػَ ٌُػػؼ 

رؿػػػغ ىّوػػػّع  ىی
دیغق قغف یا ٌكغف 
امػػضاب دّػػّا صػػق 

ةهکَ جکهیػف  ،ٌیـث
اؿث. ٌتایغ فؼاىػّش 
کػػؼد کػػَ امػػم در 
دادرؿػػی صىػػّرم 
اؿث ك ایػً ٌػّع در 
قؼایي ظاص ىغٌُؼ 

ث. در دادرؿػػی اؿػػ
صىػػػػّرم فػػػػؼد 

جّاٌغ ةگّیغ ىػً  ٌيی
فلػػي ىػػی ظػػّاُو 

 مّت ةاقغ.
اّىا: فؼد صق دفػاع 

جّاٌیو صق  دارد ٌيی
ىضػغكد دفاع فؼد را 

ك در كػػػاٌّف کٍػػػیو 
ٍّػػّاف ٌكػػغق اؿػػث 

جّاٌػغ  کَ دفػاع ٌيی
قػث. مؼفان مػّت دا
جّاٌػغ  صحی فػؼد ىی

ك انػؽاـ  الیضَ ةغُػغ
 ةَ صىّر ٌیـث.

 ػ در1کیفؼم: جتنؼق 
کهیػػػػَ ىؼاصػػػػم 
جضلیق ك رؿػیغگی 
صلّكی ك کیفؼم ك 
ارائػػػػَ ظػػػػغىات 

، كىػاییانکحؼكٌیک 
جّاف مػؼفان ةػَ  ٌيی

نضاظ قکم یا ٌضّق 
جتػػػادؿ اًالّػػػات 
انکحؼكٌیکػػػػػػی از 
اّحتار ةعكیغف ةػَ 
ىضحّا ك آدار كاٌٌّی 
آف ظّددارم ٌيّد. 

َ ىَّػف كىاییكّق 
ُام  اؿػػث ؿػػاىاٌَ
زـ را اىٍیحػػػػػػی ال

زِػث جتػادؿ اىػً 
اًالّػػػػػػػػػػات ك 
ارجتاًػػػػات ةػػػػیً 
امػػػضاب دّػػػّم، 
کارقٍاؿػػاف، دفػػاجؼ 
ظغىات انکحؼكٌیک 

، وػاةٌاف ك كىایی
ك  كىػػاییىؼازػػِ 

ُام كاةـحَ  ؿازىاف
َ كىػػاییةػػَ كػػّق 

 ایساد ٌيایغ.

كػػاٌّف  186ىػػادق 
ىسػػازات اؿػػالىی: 
چٍاٌچػػػَ صىػػػّر 
قاُغ ىحْػر ةاقػغ، 

مػػّرت  گػػّاُی ةَ
 -ىکحػػّب، مػػّجی

زٌغق ك یػا  جنّیؼم
وتي قغق، ةا اصؼاز 
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

زٍاب آكام قساّی: 
ؿی ةا دفاع فؼؽ دادر

دارد. ةایغ ةػَ ىػّارد 
 كاٌٌّی جّزَ کؼد.

زٍاب آكام زػو: در 
 175ظنّص ىػادق 

ّف آییً دادرؿی كاٌ
کیفػػػػؼم ةضػػػػخ 

ك ةایغ ةَ آف  قّد ىی
کػَ در اؿحٍاد کػؼد 

آف ایيیم ٌيػاةؼ ك ... 
ةالىاٌِ اّػالـ قػغق. 
كنػػی ٍّػػّاف ٌكػػغق 
اؿث کَ از ُيَ ایً 

جػػّاف در  ىػػّارد ىی
جيػػػػاىی ىؼاصػػػػم 

اؿػػػحفادق  دادرؿػػػی
رؿغ  کؼد. ةَ ٌُؼ ىی

اکذػػؼ ىػػّارد زِػػث 
 اةالغ اؿث.

زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
 175قاٍُّش: ىادق 

در ظنػػػػػػػػػػّص 
رؿػػػیغگی ٌیـػػػث. 

كػػػاٌّف  655ىػػػادق 
آیػػػػیً دادرؿػػػػی 
کیفػػػػؼم در ایػػػػً 

قػغق  ظنّص ٍّّاف
جػػّاف  اؿػث کػَ ٌيی
 ظّد دارم کؼد.

زٍاب آكػام رزاكػی: 
 كػػػاٌّف 186ىػػػادق 

ىسازات اؿالىی ةایغ 
 یؼد.ىغٌُؼ كؼار گ

ٍػػػػػاب آكػػػػػام ز

قػػؼایي ك مػػػضث 
اٌحـػػػاب، ىْحتػػػؼ 

 اؿث.
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

قػػاٍُّش: در ایػػً 

 -ىػػػػػادق مػػػػػّجی

 ىٌؼح قغقجنّیؼم 

اؿث ٌػَ مػّجی یػا 

 جنّیؼم

ام پیکػاٌی: زٍاب آك

از نضاظ فٍی صسػو 

ُػػام مػػّجی  فایػػم

ةـػػػػیار کيحػػػػؼ از 

مػػّجی ك جنػػّیؼم 

اؿث. صسو ذظیػؼق 

ؿػػازم ُػػو ىِػػو 

 اؿث.

ةٍػػغم: اصػػؼاز  زيِ

ُّیػث زػػغا قػػّد ك 

كـيث مؼفان مػّت 

صػؼ قّد. یک دیغ 

ع ىٌٍلی ةػَ ىّوػّ

ةػػَ  ؛داقػػحَ ةاقػػیو

دنیػػػػػم ةؼظػػػػػی 

ُا  ىضػػػػػػػػػغكدیث

دادرؿی انکحؼكٌیػک 

اؿػػث.  ىٌػػؼح قػػغق

ةٍاةؼایً ةایغ صػغاكم 

جفػػاكت ةػػا قػػؼایي 

دادرؿی صىػّرم را 

 داقحَ ةاقغ.

 

كتم قؼكع 

 زهـَ

زهـَ 

 جهفیلی

جاریط زهـػَ 

..... ؿػػػػاّث 

قػػػػؼكع ..... 

ؿاّث پایػاف 

..... ىّوػػػّع 

  .....

زٍاب آكام پیکػاٌی: 

یؼ مػػػػّت ك جنػػػػّ

صػػػؼ قػػّد چػػّف 

پیف فؼض ةػؼ ایػً 

قّد کػَ  گػاقحَ ىی

كیغئّکٍفؼاٌؾ مّت 

جػػاریط زهـػػَ ..... 

ؿاّث قػؼكع ..... 

پایػػاف ..... ؿػػاّث 

ىّوػػػػػػػػّع .....  

 مّت جنّیؼ+
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

 مّت جنّیؼ+

جاریط زهـػَ 

..... ؿػػػػاّث 

قػػػػؼكع ..... 

ؿاّث پایػاف 

..... ىّوػػػّع 

 .....   مّت

 ك جنّیؼ اؿث.

زٍػػػػػاب آكػػػػػام 

قػػػػػػػػاٍُّش: در 

زهـات جهفیلػی دك 

گؽیٍػػَ ُيؽىػػاف ك 

غیؼ ُيؽىاف اوػافَ 

قّد در ُيؽىاف در 

آف كاصغ ُو صىّر 

فیؽکػػػػی ك ُػػػػو 

ىسػػػازم افػػػؼاد را 

داریػػو در غیػػؼ ُػػو 

زىاف ةؼظی زهـات 

صىػػػّرم اؿػػػث ك 

یگػػػػؼ زهـػػػػات د

 غیؼصىّرم.

زٍاب آكام رزاكػی: 

ىٍُػػّر از جهفیلػػی 

زهـَ ام اؿث کػَ 

جْػػػغادم از افػػػؼاد 

صىػػػػّر دارٌػػػػغ ك 

 جْغادم ٌَ

اّىا: ةعػف مػؼفان 

 مّت صػؼ قّد.

كتم قؼكع 
 زهـَ

ؿيث 
اقعاص 
ىساز ةَ 

صىّر در 
 زهـَ

--- 

اّىا: ؿيث اقعاص 

ىساز ةػَ صىػّر در 

 زهـَ اوافَ قّد

ؿػػيث اقػػعاص 

ىساز ةَ صىّر در 

 زهـَ:

 كاوی

 ىغیؼ قْتَ

کػػػػارةؼ دفحػػػػؼ 

 ظغىات كىایی

ىـػػئّؿ فٍػػاكرم 

 اًالّات

 كاوی زٌغاف

 ؿایؼ
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

كتم قؼكع 
 زهـَ

ؿيث 
 ىغّّیً

امػػیم)ظّاُا
، ف یا ظّاٌغق

قػػػاکی یػػػا 
 ىحِو(

 ىػػػػػػػؼجتي
 كیو، )قاُغ،

 كکیم ك ...(

   ىاجّافق اّ

كتم قؼكع 
 زهـَ

كوْیث 
 صىّر

 صىّرم
 ىسازم

 جهفیلی

زٍػػاب آكػػام زػػو: 
كوػػػْیث صىػػػّر 
ٌـتث ةػَ اقػعاص 

قػػػّد.  ىٌػػػؼح ىی
جهفیلی ىٍْی ٌغارد. 
یک فػؼد یػا صىػّر 
دارد یا ىسازم اؿث. 
كـػػػيث جهفیلػػػی 

 قّد. صػؼ ىی
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
قاٍُّش: ٍّػّاف ٌػا 
ىفِّـ اؿػث امػالح 

 قّد.
زٍاب آكػام رزاكػی: 
 ٌضػػػّق صىػػػّر در

 زهـَ ةِحؼ اؿث.

ٌضػػّق صىػػّر در 
 زهـَ:

 صىّرم
 ىسازم

 

 

كتم قؼكع 
 زهـَ

اظحیارات 
اٌحعاب ىغّّ 
ةا جائیغ ىلاـ 

 كىایی

جنػػػػػّیؼ + 
 مّت
 مّت

زٍاب آكام پیکػاٌی: 
ُغؼ از ایػً ةعػف 
جْییً ٌضّق صىػّر 
فػػػػؼد در دادگػػػػاق 

ىػذال  ؛ىسازم اؿػث
اگؼ قاُغ دّّت قغ 
صىػػػّر ىسػػػازم اك 

 چگٌَّ ةاقغ.
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 

ٍّش: در ىػػّاد قػػاُ
كػػػػاٌٌّی دریافػػػػث 

مػػّرت  اَِػػارات ةَ

ٌضػػػّق قػػػؼکث 
ىػػغّّ ةػػا جائیػػغ 

 ىلاـ كىایی:
 جنّیؼ + مّت

 مّت

كػػاٌّف  186ىػػادق 
 ىسازات اؿالىی:

چٍاٌچػػػَ صىػػػّر 
قاُغ ىحْػر ةاقػغ، 

مػػّرت  گػػّاُی ةَ
 -ىکحػػّب، مػػّجی

جنّیؼم زٌغق ك یػا 
وتي قغق، ةا اصؼاز 
قػػؼایي ك مػػػضث 
اٌحـػػػاب، ىْحتػػػؼ 

 اؿث.
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

ىکحػػّب ُػػو ىسػػاز 
اؿػػػث ةایػػػغ ایػػػً 
ىّوػػػّع را ٌیػػػؽ در 
ٌُػػػؼ گؼفػػػث. آیػػػا 
ىکحّب ىسازم ىذال 
جایػػپ ًػػؼؼ كاةػػم 

 كتّؿ اؿث.
زٍاب آكام قساّی: 
ىکحّب چیؽم اؿث 
کػػَ ًػػؼؼ از كتػػم 
فؼؿحادق ةاقغ. ىاٌٍغ 
یک الیضػَ كنػی ٌػَ 
ىّردم کَ در نضَُ 

 اٌساـ قّد.
آكػػػػػام زٍػػػػػاب 

اُّارکی: ككحی فػؼد 
اصػػؼاز ُّیػػث کػػؼد 

 جّاٌغ جایپ کٍغ. ىی
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
قػػػػاٍُّش: اگػػػػؼ 
ىکحػػػّب پػیؼفحػػػَ 

قػػّد چػػؼا ٌتایػػغ  ىی
 مّت پػیؼفحَ قّد.

زٍاب آكام قساّی: 
اٌحـاب مّت دقّار 

 اؿث.
ةَ ٌُؼ ایػً ىّوػّع 
در ظنّص گػّاُی 
اؿػث ٌػػَ در فؼایٍػػغ 

 دادرؿی.
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُػػّارکی: ىٍُػػّر از 

قػػِّد در قػػِادت 
زهـػػػَ دادرؿػػػی 

ٌػػػَ ایٍکػػػَ  اؿػػػث،
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

چیػػػؽم ةٍّیـػػػغ. 
ٌّقػػحً اؿحكػػِادیَ 

ٌِا آقّد ك اّحتار  ىی
ٌیػػؽ از ُػػو ىحفػػاكت 

 اؿث.
زٍػػاب آكػػام زػػو: 
ٍّّاف امػالح قػّد 
ةػػَ ٌضػػّق قػػؼکث 
ىغّّ ةا جائیػغ ىلػاـ 
كىػػایی یػػا ةػػَ ٌُػػؼ 

 ىلاـ كىایی
اّىا: کَ اگؼ مػّت 
در ةاال صػػؼ قػغق 
اؿػػػث ایٍسػػػا ُػػػو 

 ىٍْی اؿث.ةی

اب آكػػػػػام زٍػػػػػ
قاٍُّش: ةایغ ةػیً 
قػػاُغ ك ىِػػحو ك ... 
جفػػاكت كائػػم قػػغ. 
یکی از دغغغَ ُػام 

ایث از گػار صي كاٌّف
قػػػػػاُغ اؿػػػػػث. 

در  قّد پیكٍِاد ىی
ظنػػػػّص قػػػػاُغ 
ىکحػػّب، مػػّت یػػا 
 ،جنػػّیؼ را ةپػػػیؼیو

كنػػػی در ظنػػػّص 
ىػػػػػحِو مػػػػػؼفان 

 كیغئّکٍفؼاٌـی
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 

ُػػّارکی: در ةؼظػػی ا
ىػػػػػّارد ىاٌٍػػػػػغ 

 زٌی ُو قاکی ؿّت
ىيکً اؿث ٌعّاُغ 

. ةِحػؼ قٍاظحَ قػّد
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

ظّاُیو اؿث اگؼ ىی

ىضػػػغكد کٍػػػیو در 
اظحیػػار كاوػػی كػػؼار 

 دُیو.
زٍاب آكام قساّی: 
درظنػػّص ىػػػحِو 
ةایغ مّت ك جنػّیؼ 
ةاقػػغ. در ظنػػّص 

 186قاُغ در ىػادق 
كػػػػاٌّف ىسػػػػازات 

قػغق   اؿالىی اقػارق
 اؿث.

زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُّارکی: ةَ قػؼًی 
کَ اٌحـاب آف را ةػَ 

ؼیو. در فػػػؼد ةپػػػػی
دادرؿػػػی ىسػػػازم 
اٌحـػػػاب ةػػػَ فػػػؼد 
ىّوػػػّع ىفؼكوػػػی 

 اؿث.
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
قػػػاٍُّش: مػػػؼفان 
اٌحـػػػاب ٌیـػػػث. 
پیكػػٍِاد ىػػی کػػٍو 
مػػػػػػػػػّجی را در 

انْيم ةؼرؿی  دؿحّر
 کٍیو.

ةؼاؿاس رأم گیػؼم 
ىسػػغد: گؽیٍػػَ اكؿ 
مػػػػػػػػػػػػػػػّت 
كیػػػػػػغئّکٍفؼاٌؾ، 
صانػػػث دكـ مػػػؼفان 

ك كیغئّکٍفؼاٌـػػػػی 
صانػػث ؿػػّـ ةػػؼام 
ةؼظػػی افػػؼاد ىاٌٍػػغ 
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

مػػػػّت ك  قػػػػاُغ
 جنّیؼ ةاقغ.

زٍاب آكػام رزاكػی: 
فػػػؼض ةایػػػغ ةػػػؼ 
كیغئّکٍفؼاٌؾ ةاقغ 
در كاٌّف ٌیػؽ آىػغق 
اؿػػث اگػػؼ قػػاُغ 
ىْحػر ةاقغ گػّاُی 
ٌیؽ ىّرد كتّؿ اؿث. 

ٍّّاف یػک  گّاُی ةَ
دنیم ىٌؼح اؿث ٌَ 
زهـػػَ رؿػػیغگی ك 

جػػػّاف  جضلیػػػق. ىی
دنیػػػم را صىػػػّرم 
ارائػػَ دُػػغ. فایػػم 
مػػػّجی ةاقػػػغ یػػػا 

 ىکحّب ٍّّاف کٍغ.
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُّارکی: در دادگػاق 

جّاٌػػغ ةػػَ  كاوػػی ىی
امضاب دّّا ٌیؽ ایً 
ازازق را ةغُغ کػَ از 
قاُغ ؿّاؿ ةپؼؿٍغ. 
صىػػػّر قػػػاُغ در 
زهـػػػَ دادرؿػػػی 

 ىّوّّیث دارد.
زٍػػاب آكػػام زػػو: 

 173قاُغ در ىػادق 
جْؼیف قػغق اؿػث. 
ایٍسػػػػا دك فػػػػؼض 

قػػِادت در  ؛داریػػو
زهـػػَ دادرؿػػی ك 
قػػِادت در غیػػؼ از 

ىذال  ،رؿیزهـَ داد
 ٌؽد ةازپؼس.
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

زٍاب آكام قساّی: 
قػػػػِادت قػػػػِّد 
ُيیكػػػَ ظػػػارج از 
زهـػػػَ دادرؿػػػی 

ةؼظی ىػّارد  ،ٌیـث
در زهـػػَ دادرؿػػی 
اؿث. ةْىا ٌیػاز ةػَ 
ىّازِػػػَ صىػػػّرم 

 اؿث.
زٍاب آكػام رزاكػی: 
ّغـ صىّر قاُغ در 
ةؼظی ىّارد اؿػحذٍا 
الزـ اؿػػػث. پػػػیف 
فػػػػؼض مػػػػّجی ك 

 جنّیؼم ةایغ ةاقغ.
 اّىا: مّجی ةياٌغ.

كتم قؼكع 
 زهـَ

رؿاٌی  اًالع
 ةَ ىغّّیً

مغكر اةالغیَ 
نکحؼكٌیکی ك ا

ارؿػػػػػاؿ در 
 کارةؼم دٍا

ارؿػػػػػػػػاؿ 
پیاىػػػک یػػػا 

 ایيیم

زٍاب آكام قساّی: 
در دادرؿی صىّرم 
ُو ُـػث ارجتػاًی 
ةػػَ صانػػث ىسػػازم 
ٌغارد ةَ ٌُؼ صػػؼ 

 قّد.

  صػؼ قّد.

كتم قؼكع 
 زهـَ

ىضحّام 
 رؿاٌی اًالع

زىاف زهـػَ: 
ركز...   

جػػػػػػػاریط...    
 ؿاّث...

   جّافق اّىا

كتم قؼكع 
 زهـَ

الـ ىِهث اّ
 صىّر

ىغّّ ىضحؼـ 
جػػػػػا ... ركز 
ىِهث اّػالـ 
صىػػػّر یػػػا 
ّػػغـ اّػػالـ 
 صىّر داریغ.

زٍاب آكام پیکػاٌی: 
ىٍُّر ةٍغ ایً اؿث 
کػػَ فػػؼد جػػا کػػی 
فؼمػػث دارد اّػػالـ 
کٍغ قؼکث ىسػازم 
در زهـػػػَ را ىػػػی 

 پػیؼد.
زٍػػاب آكػػام زػػو: 

ىِهػػػػث اّػػػػالـ 
آىػػػادگی زِػػػث 
قػػػػػػػػؼکث در 

 دادرؿی ىسازم:
ىغّّ ىضحؼـ جا ... 
ركز ىِهػػث اّػػالـ 
صىػػّر یػػا ّػػغـ 
 اّالـ صىّر داریغ
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

ٍّػػّاف ةایػػغ امػػالح 
 قّد.

زٍاب آكام پیکػاٌی: 
ةَ فػؼد یػک ىِهػث 
زىػػػاٌی ىكعنػػػی 

ام صىػػػّر در ةػػػؼ
زهـَ ىسػازم دادق 

قّد. اگػؼ در آف  ىی
زىػػػاف صىػػػّر در 
زهـَ ٌغاقحَ ةاقػغ 
ةػػػَ ىٍْػػػام ّػػػغـ 
صىػػّر اؿػػث. اجػػاؽ 
یک ةازق زىػاٌی دارد 
ك ةْغ از آف ىٍلىػی 

 قّد. ىی
زٍاب آكام زػو: دك 
قاظل ةایغ داقػحَ 
ةاقػػیو، یکػػی اّػػالـ 
اىکاف صىّر ىسازم 

ی کَ ةایػغ در دادرؿ
چٍغ ركز كتم اّػالـ 

قاظل دیگؼ  ك قّد
ةایػػغ زىػػاٌی ةػػؼام 
 كركد ةَ اجاؽ ىسازم.

زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُػػّارکی: در ىػػادق 

داریو ةیً اةػالغ  65
ك زهـػػَ دادرؿػػی 

ركز فامػػهَ  5ةایػػغ 
قػػػػػغ. ةػػػػػؼام ةا

انکحؼكٌیػػػػک ٌیػػػػؽ 
ك فػؼد  مػادؽ اؿػث

ركز ةایػػغ  5در ایػػً 
یػػػا ىسػػػازم یػػػا 
صىػػّرم در دادگػػاق 



 71/  كىاییَ كّق پژكُكگاق  _______________________________________________ 

آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

 صىّر داقحَ ةاقغ.
زٍاب آكام زو: ایً 

ؿػػاظث اىکػػاف ك زیؼ
ةایغ ةؼام دادگاق ُو 
فؼاُو ةاقغ ك ٌیاز ةَ 
ُيػػػػػػاٍُگی دارد 

قػػّد مػػؼفان ةػػَ  ٌيی
اظحیار امضاب دّػّا 

 گػاقث.
زٍاب آكام پیکػاٌی: 
ایػػً اىکػػاف مػػؼفان 

ُػػایی  ةػػؼام دادگاق
ظّاُغ ةّد کػَ ایػً 
زیؼؿػػػػاظث الزـ را 
دارٌػػػغ ٌػػػَ ُيػػػَ 

 ُا دادگاق
زٍػػاب آكػػام زػػو: 
ةػػػػػػػػػػػػػػاالظؼق 

ُام  ىضػػػػػػغكدیث
جسِیؽاجػػػػػػػػػی ك 

داریػػػو.  ةاٌػػػغ امپٍِ
اصحيػػاال یػػک اجػػاؽ 
دادگاق ىسازم ةػؼام 
کم ىسحيِ ظّاُیو 
داقث. ةٍاةؼایً ةایػغ 
یػػک اّػػالـ كتهػػی 
داقحَ ةاقػیو ةػؼام 

 ُياٍُگی
زٍاب آكام قساّی: 
ةایغ دادگاق ةػَ فػؼد 
اّػػالـ کٍغکػػَ كػػؼار 
اؿػػػػث ىسػػػػازم 

یم قػػّد ك از جكػػک
قعل اؿحْالـ قّد 

یا ةؼام قيا ُو کَ آ
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

اىکػػػاف دؿحؼؿػػػی 
 اؿث.فؼاُو 

اّىا: در ٌِایث فػؼد 
ةایغ اّػالـ آىػادگی 
دادرؿی انکحؼكٌیػک 

 را ٌيایغ
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُػػػػػػػػػػّارکی: از 

فػػؼض ظػػّد  پػػیف
ظػػارج قػػغیو. كػػتال 
ةضخ ةؼ ایً ةّد کػَ 
اگؼ دادگاق جكعیل 
ةػػؼ كیػػغئّکٍفؼاٌؾ 

جّاٌػػغ  فػػؼد ٌيی ،داد
ةگّیغ ىی ظّاُو یػا 
ٌيػػی ظػػّاُو. اگػػؼ 
جکهیف اؿػث ىػّارد 

 ةاال ىٍْا ٌغارد.
اب آكػام رزاكػی: زٍ

اگؼ جکهیف اؿث فؼد 
ةایػػغ صىػػّر پیػػغا 

كنی اگؼ اىکػاف  ،کٍغ
صىػػّر ٌػػغارد ةایػػغ 

 الیضَ ارؿاؿ کٍغ.
زٍاب آكام زػو: ةػا 
ٌُػػؼ اكػػام رزاكػػی 
ىػػػػػّافلو. فػػػػػؼد 

جّاٌػػػغ ةگّیػػػغ  ٌيی
غیؼصىػػّرم كتػػّؿ 

ىگػػؼ ایٍکػػَ  ،ٌػػغارـ
 ىْاذیؼم ةاقغ.

زٍاب آكام پیکػاٌی: 
ـ آىػػادگی ایػػً اّػػال

یػػک پػػیف قػػؼط 
ُام  ياٍُگیزِث ُ
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

 ةْغم اؿث.
زٍاب آكام زػو: در 
ٌِایػػث دادگػػاق ةایػػغ 
ةَ فؼد اّالـ کٍغ کَ 
در جػػاریط ىػػّردٌُؼ 
دادگاق قيا ىسػازم 

قػّد ك جػا  ةؼگؽار ىی
جاریط ىكعل قػغق 
اّالـ آىادگی زِػث 

مػػػّرت  صىػػػّر ةَ
 ىسازم ٌياییغ.

اّىػػػػػا: ٍّػػػػػّاف 
مػػػّرت ىِهػػػث  ةَ

اّالـ آىادگی زِػث 
قؼکث در دادرؿػی 

 کٍغ. ىسازم جغییؼ

كتم قؼكع 
 زهـَ

ركش اّالـ 
 صىّر

ؿػػػػػػػػایث 
adliran.ir 

ارؿػػػػػػػػاؿ 
پیاىػػک ةػػَ 
ؿؼقػػػػػػيارِ 

 ىؼکؽ

اّىا: ٍّّاف ةا گؽیٍَ 
ةػػػاال جٌتیػػػق دادق 
قػػّد: ركش اّػػالـ 
آىػػػػادگی زِػػػػث 

 صىّر
ٍػػاب آكػػام زػػو: ز

ٌتایغ ىضغكد ةَ یکی 
از ایػػػً دك صانػػػث 
کؼد. در ایً مػّرت 
اگؼ پیاىکی ةاقػغ از 

جػّاف اكػػغاـ  دٍػا ٌيی
کػػؼد یػػا اگػػؼ دٍػػا 
اٌحعػػػػاب قػػػػّد ك 
قعل ةػَ ایٍحؼٌػث 
دؿحؼؿػػی ٌغاقػػث 
ةاقػػغ ىكػػکم ؿػػاز 
ظّاُػػغ قػػغ. ایسػػاد 
ىضػػغكدیث ىؽیحػػی 
ٌػػغارد. ایػػً گؽیٍػػَ 

ركش اّػػػػػػػػالـ 
آىػػػادگی زِػػػث 

 صىّر
)اىکػػاف اٌحعػػاب 
چٍغ گؽیٍَ فؼاُو 

 ةاقغ(
ؿػػػػػػػػػػػػػایث 

adliran.ir 

ارؿاؿ پیاىک ةػَ 
 ؿؼقيارِ ىؼکؽ
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

ةایػػغ چٍػػغ اٌحعػػاةی 
ةاقػػػغ ٌػػػَ یػػػک 

 اٌحعاةی.
زٍاب آكػام رزاكػی: 
ىػػا در دادرؿػػی در 
دفحؼ اككػات جْیػیً 
 ؛ككػػث ىػػی کٍػػیو

ةالفامػػهَ آف  از پػػؾ
ایػػً جػػاریط اةػػالغ 

ك ةػػَ فػػؼد  قػػّد ىی
اّالـ ىی کٍػیو کػَ 

جّاٌػػػػػغ  آیػػػػػا ىی
كیغئّکٍفؼاٌـػػػػػػی 
صىّر یاةغ یا ٌَ؟ در 
مّرت آىادگی فػؼد 
ىسػػػغد ةایػػػغ ةػػػا 
ىـػػػئّؿ ؿیـػػػحو 
ُياٍُگ قّیو کػَ 
در چػػَ زىػػاٌی ایػػً 

ؼاُو اؿػث. اىکاف فػ
اگؼ در جاریط ىػغٌُؼ 
دادگاق ةّد چَ ةایػغ 
کؼد. اگؼ ككث دیگػؼ 
جْییً کؼدیو ك فػؼد 
ٌحّاٌػػػػغ ىّزػػػػب 

كآىػػػػغ ةػػػػیً  رفث
 قّد. ًؼفیً ىی

زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُػػػػػػػػػّارکی: در 

صاوػػؼ اگػػؼ در  صاؿ
ؿػػػػػاىاٌَ ةػػػػػؼام 

ام ككػػػػث  پؼكٌػػػػغق
ازػازق  ،جْییً قػّد

جْییً ككػث ىسػغد 
در آف ةػػازق را ةػػؼام 
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

پؼكٌػػػػػغق دیگػػػػػؼ 
جّاف در  غ. ىیدُ ٌيی

ؿیـػػحو اىکػػاٌی را 
جْتیَ کػؼد کػَ اگػؼ 
كیغئّکٍفؼاٌؾ ةؼام 
پؼكٌػػغق دیگػػؼم در 
ٌُػػؼ گؼفحػػَ قػػغق 

آف ككػػػػث  ،اؿػػػػث
ىسػػغدان كاةػػػم رزرك 

 ٌتاقغ.
زٍاب آكػام رزاكػی: 
پؾ كتػم از جْیػیً 
ككػػث ةایػػغ جػػغارؾ 
ىسازم دیػغق قػغق 

 ةاقغ.
زٍػػاب آكػػام زػػو: 
ةٍاةؼایً ةِحػؼ اؿػث 
جاییغیػػػَ صىػػػّر از 

فحَ قػّد ًؼفیً گؼ
جػػا درمػػّرت ّػػغـ 
صىػػّر در آف ةػػازق 
كیػػػػػػػغئّکٍفؼاٌؾ 

 اقغاؿ ٌكّد.
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
قاٍُّش: اگؼ ٌحّاٌغ 
در زهـػػَ ىسػػازم 
قؼکث ٌيایٍغ ىاٌٍغ 
آف اؿث کػَ در ركز 
زهـَ صاوػؼ ٌكػغق 

 اؿث.
زٍػػاب آكػػام زػػو: 
ةـحگی ةَ ٌلف فؼد 
در دادرؿی ُو دارد 
ك جنػػػيیو كاوػػػی. 
ةِحػػػػؼ اؿػػػػث در 
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

ٌاىَ ةَ ىّوػّع  آییً
 ؼداظث.پ

ٌحیسػػَ: ایػػً ٍّػػّاف 
 چٍغ گؽیٍَ ام ةاقغ.

زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُػػّارکی: در صانػػث 
کهػػی ٌتایػػغ صلػػّؽ 
امػػػضاب دّػػػّا را 
ىضػػغكد کػػؼد ك اگػػؼ 
در دادگػػػاُی فػػػؼد 

مػػػّرت ىسػػػازم  ةَ
قؼکث کػؼد ةحّاٌػغ 
اگػػؼ ىایػػم ةػػّد در 
زهـػػػػػَ ةْػػػػػغم 

 صىّرم ةاقغ ك ...

زٍاب آكػام رزاكػی: 
ةایغ جْیػیً جکهیػف 
کػػؼد کػػَ دادرؿػػی 

صػػق افػػؼاد  ىسػػازم
اؿث یا جکهیػف؟ در 
قػػػػؼایي ّػػػػادم 

جّاف ایً ىّوػّع  ىی
را ةٍا ةػَ درظّاؿػث 
ًػػؼفیً ازػػؼا کػػؼد. 
زىػػاٌی ُػػو ىيکػػً 
اؿػػث ىضػػغكدیث از 
ؿّم دادگػاق ةاقػغ 
یا در قؼایي ةضؼاٌی 
کػػَ در ایػػً مػػّرت 

 جکهیف اؿث.

كتم قؼكع 
 زهـَ

ٌضّق صىّر 
 در رؿیغگی

صىػػػػّر در 
ىضػػػػػػػػػم 
ةؼگػػػػػؽارم 
زهـػػػػػَ در 
رؿػػػػػیغگی 

زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُػػػّارکی: صىػػػّر 
امالح قّد ةَ ٌضػّق 
قػػؼکث در زهـػػَ 

 دادگاق

ٌضػػّق قػػؼکث در 
 زهـَ دادگاق:

ىضم قْتَ ىؼزِ 
كىػػػػػػػػػایی در 
 رؿیغگی صىّرم
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

 صىّرم
صىػػػػّر در 
ىضم اكاىػث 
از ًؼیػػػػػق 
رؿػػػػػیغگی 
ی کٍفؼاـٌ  كیغّئ

صىػػػػّر در 
دفحؼ ظغىات 
كىػػػػایی در 
رؿػػػػػیغگی 
ی  کٍفؼاـٌ كیغّئ
ّر در  صىػػػػػ
زٌػػػػػػغاف در 
رؿػػػػػػیغگی 
ی کٍفؼاـٌ  كیغّئ

ةیػػاف ّهػػث 
ّػػػػػػػػػغـ 
 صىّر...........

زٍاب آكػام رزاكػی: 
ىضػػػػم ةؼگػػػػؽارم 
ٍّػػػػّاف درؿػػػػحی 
ٌیـث امػالح قػّد 
ةا ىضم قْتَ ىؼزِ 

 كىایی
اّىا: ةؼام صىّر در 
ىضػػػػم اكاىػػػػث از 
ًؼیػػػق رؿػػػیغگی 
كیغئّکٍفؼاٌـػػػػػػی 
ٍّػػّاف ةِحػػؼم درج 
قػػّد کػػَ ىكػػعل 

غاف قّد در ىضم زٌ
یػػا دفحػػؼ ظػػغىات 

 ٌیـث.

صىػػّر در ىضػػم 
اكاىػػث از ًؼیػػق 
رؿػػػػػػػػػػیغگی 
كیغئّکٍفؼاٌـػػػی 
)ٍّػػّاف ةِحػػؼم 

 اٌحعاب قّد(
صىػػّر در دفحػػؼ 
ظػػغىات كىػػایی 
در رؿػػػػػػیغگی 

 كیغئّکٍفؼاٌـی
صىػػّر در زٌػػغاف 
در رؿػػػػػػیغگی 

 كیغئّکٍفؼاٌـی
ـ ةیػػاف ّهػػث ّػػغ

 صىّر...........

كتم قؼكع 
 زهـَ

جائیغ ىلاـ 
كىایی در 
ظنّص 

ٌضّق صىّر 
 ىغّّیً

ىّافق ٌضػّق 
صىػػػػػػػّر 

 ُـحو.
ّافػػق ٌضػػّق  ى
 صىّر ٌیـحو.

  صػؼ قغ. اّىا: صػؼ قّد.

كتم قؼكع 
 زهـَ

ارؿاؿ نیٍک 
کٍفؼٌاؾ  كیغّئ
ك راٍُيام 
اؿحفادق 

زِث كركد 
ةَ زهـَ ك 
اجاؽ ىسازم 

قغق در  جْتیَ
 دٍا

 ةهَ
 یؼظ

   جّافق اّىا

كتم قؼكع 
 زهـَ

كركد ةَ 
زهـَ جّؿي 

 ىغّّیً

 صىّر دارـ
 صىّر ٌغارـ

 

ةایغ فؼد ةگّیغ  اّىا:
االف در زهـػػػػػػػَ 
صىػػّر دارـ یػػا ٌػػَ 

 صىّر دارد
 صىّر ٌغارد
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

 امالح قّد:
 ةَ صىّر دارد

 صىّر ٌغارد
 

كتم قؼكع 
 زهـَ

ةارگػارم 
ادنَ ك 

 ىـحٍغات

ارائَ فیؽیػک 
ادنػػػػػػػػَ ك 

 ىـحٍغات
گػػػػػػارم ةار

فایػػم دالیػػم 
اؿػػحٍادم در 
ركش ىسازم 

 ك جهفیلی

 زٍػػاب آكػػام زػػو:
زىاٌی کَ فؼد صىّر 
فیؽیکػػی در دادگػػاق 
دارد اؿٍاد ك ىغارؾ 

مػػػّرت  را ٌیػػػؽ ةَ
 صىّرم ُيؼاق دارد.

زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
قاٍُّش: اگؼ زهـَ 

مػػػػػػػػّرت  اكؿ ةَ
ىسازم ةػّد ك امػم 
اؿٍاد ةَ دادگاق ارائَ 
ٌكػػػػغ چػػػػانف زا 

 ظّاُغ ةّد.
م زٍػػػػػاب آكػػػػػا
در  اُػػػػػػػػػّارکی:

ٌاىَ ةایػغ اكردق  آییً
قّد کَ اگػؼ ٌـػتث 
ةػػَ ىـػػحٍغاجی کػػَ 
ًػػؼؼ ىلاةػػم ارائػػَ 

دُػػػغ ادّػػػام،  ىی
زْم، دؿحکارم ك ... 
داریغ ةایػغ ةػَ فػؼد 
ىلاةم اةػالغ قػّد ك 
فػػؼد ىکهػػف اؿػػث 
جّؿي یک ٌيایٍػغق 
امم ىـحٍغات را ةَ 

 دادگاق ارائَ دُغ.
زٍاب آكام پیکػاٌی: 

كرم ىؼکؽ آىار ك فٍػا
ّػػات در صػػاؿ اًال

ام  ًؼاصػػی ؿػػاىاٌَ
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

دُی ةػَ  زِث اّحتار
اؿػػػػػٍاد جّؿػػػػػي 

ُػام كىػایی ك  كاصغ
دریافػػػػث قػػػػيارق 
رُگیؼم زِث ارائػَ 
ةػػَ ىؼازػػِ ىعحهػػف 

 اؿث.
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُّارکی: ةؼام آٌکػَ 
دّاكم ًّالٌی كاُی 
ایسػػاد ٌكػػّد ةِحػػؼ 
اؿػػػػػػػػػػػػػث در 

آكردق  انْيم دؿػػػحّر
قّد کَ اگػؼ ادّػام 
زْػػػم داریػػػغ ةػػػَ 

 ّد.دادگاق اّالـ ق
زٍػػاب آكػػام زػػو: 
ةایػػغ امػػّؿ اّحتػػار 
ؿػػٍسی قػػّد. ىگػػؼ 
ایٍکػػػػَ از زػػػػٍؾ 
دالیػػم انکحؼكٌیػػک 

 ةاقغ.
زٍػػػػػاب آكػػػػػام 
اُػػػػّارکی: ایػػػػً 

جّاٌغ ىكػکم را  ٌيی
صم کٍغ قایغ ظػّد 
اّحتػػػػار ؿػػػػٍسی 

 مضیش ٌتاقغ.

صیً زهـَ 
 رؿیغگی

 

ةؼگؽارم 
 زهـَ

صىّر ىغّّ، 
ىلاـ كىایی، 
ُيػػػػػػػػؼاق 

قػػػغق  جْییً
ىػػػغّّ ةػػػا 
اؿػػػػحفادق از 
نیٍک كركدم 

   جّافق اّىا
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

ك یػا افػػؽكدف 
قػػػػػػػعل 
دیگػػؼم ةػػَ 
یک ایـػحگاق 
اجناؿ ةا رىؽ 

 دٍا
ّغـ جكکیم 
زهـػػػَ ةػػػَ 

 ّهث .........

صیً زهـَ 
 رؿیغگی

 

جْییً ٌّع 
رؿیغگی 

ةْغم جّؿي 
 ىلاـ كىایی

 صىّرم
 ىسازم
 جهفیلی

   جّافق اّىا

پایاف زهـَ 
 رؿیغگی

جِیَ 
 ىسهؾ مّرت

جِیػػػػػػػػػَ 
زهـَ  مّرت

در صػػػػػػیً 
َ یػػػا زهـػػػ

 آف از پؾ
اىکػػػػػػػػاف 
ىكاُغق ىحً 

 ىسهؾ مّرت
ةػػؼام صىػػار 
ةػػػا ارؿػػػاؿ 

 نیٍک فْاؿ

   جّافق اّىا

پایاف زهـَ 
 رؿیغگی

اىىا 
 ؾهىس مّرت

ىضه  ةػػػػػَ
صىػػػػّر در 
زهـَ جیػک 
اىىػػػػػػػػػا 

زهـَ  مّرت
فْػػػػػػػػػاؿ 

 گؼدد. ىی
در اٌحِػػػػام 
زهـػػػَ ةػػػا 

 جائیغ ٌِایی
ارؿاؿ نیٍک 

   جّافق اّىا
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آدرض در 

 هتي
 ًظر خبرگاى ّا گسیٌِ شاخص

ّای  گسیٌِ

 ًْایی
 تَضیحات

جائیغ ةْػغ از 
آىػػادق قػػغف 

 ىسهؾ مّرت

پایاف زهـَ 
 رؿیغگی

ُام  ركش
اىىا 

 ىسهؾ مّرت

اىىػػػػػػػػاء 
 صىّرم

اىىػػػػػػا در 
 ىضم زهـَ

 در اىىػػػػػػا
 زٌغاف

اىىػػػػػػا در 
دفػػػػػػػػػاجؼ 

 ظغىات
اىىا ةا اصؼاز 
 ُّیث در دٍا

اىىػػػػا ةػػػػا 
ارؿػػاؿ کػػغ 
اىٍیحػػی ةػػَ 
 قيارق ُيؼاق

   جّافق اّىا
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 پیٌشث ج

دادرؿی انکحؼكٌیک پػیف ةٍغم قْب زِث جسِیؽ اىکاٌات ةؼگؽارم زهـات  در راؿحام اكنّیث
ٌُؼم در ةارق کهیات ىّوّع مّرت گؼفث کَ  ُا جّؿي ظتؼگاف ةضخ ك جتادؿ ةٍغم دادگاق از اكنّیث

ُا را ةؼ اؿاس وؼكرت جسِیػؽ  قّد. ؿپؾ ُؼ یک از ظتؼگاف دادگاق ىكؼكح آف در ذیم ىكاُغق ىی
اف ةػؼ اؿػاس ٌُػؼ زيْػی در پای غق اؿث.ُكاةم ىكا 9کَ ٌحایر آف در زغكؿ  ةٍغم ٌيّدٌغ اكنّیث
 ةٍغم ٌِایی ىكعل قغ. اكنّیث

 ًظر خبرگاى: تبادل
 ٌُؼ كػاٌٌّی ىٍْػی زِػث جكػکیم زهـػات دادرؿػی انکحؼكٌیػک در  زٍاب آكام قساّی: از

كنی ةا جّزَ ةػَ ٌیػاز  ،ُا ٌتاقغ رؿغ جفاكجی ةیً آف ُام ىعحهف كزّد ٌغارد ك ةَ ٌُؼ ىی دادگاق
رؿػغ اكنّیػث ةػا  ةٍغم الزـ اؿث. ةَ ٌُؼ ىی ٌيّدف اكنّیثؿازم زیؼؿاظث ك ازؼایی  ةَ فؼاُو

كاٌحلػاؿ زٌػغاٌی  ُػایی ىاٌٍػغ ٌلم چؼاکػَ ةضخ ،ىؼازْی اؿث کَ درگیؼ ىـائم کیفؼم ُـحٍغ
 ىٌؼح اؿث. 

 ُِػام كىػایی ةیكػحؼ در  زٍاب آكام کؼىػی: در صػاؿ صاوػؼ دادرؿػی انکحؼكٌیػک در ىسحي
قػّد ك اکذػؼ قػْب از آف  ؿث ةَ کار ةػؼدق ىیدار ا ُا کیفؼم ك صلّكی زٌغاٌی ظنّص پؼكٌغق

 کٍٍغ. اؿحفادق ىی
 کٍػغ؛  گػار زٍتَ دفاّی دارد ك از ّيّـ دفاع ىی ُام کیفؼم كاٌّف زٍاب آكام رزاكی: در پؼكٌغق

ُام کیفؼم کَ جيایػم ةػَ ارجتػاط  ًؼؼ اؿث. ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ ٌّع پؼكٌغق اىا در صلّكی ةی
دار  در ظنػّص دّػاكم کیفػؼم زٌػغاٌیم کیفؼم کيحؼ اؿػث. ُا اكنّیث پؼكٌغق ،ركدررك اؿث

ُام کیفؼم كیژگی ظامػی ةػؼام ةؼگػؽارم ىسػازم ٌغارٌػغ.  ةضخ زغا اؿث؛ كنی ةلیَ پؼكٌغق
جؼ اؿث. در ظنػّص ازػؼام اصکػاـ  ُام صلّكی ىٍاؿب کَ قؼایي ةؼگؽارم در پؼكٌغق درصانی

ُایی اؿث کَ جْػغاد زهـػات در  دادگاقاكنّیث ةا  قّد گفث اكنّیحی كزّد ٌغارد. ُو جلؼیتان ىی
 ُا کيحؼ اؿث یا صىّر فؼد چٍغاف ٌیاز ٌیـث. آف

  زٍاب آكام اُّارکی: ةایغ در ٌُؼ داقث کَ اکٍّف در دكراف گػػار ةؼگػؽارم زهـػات ىسػازم
ُػام صـػاس ىذػم  ُـحیو ك ىيکً اؿث ٌّاكل ك ایؼاداجی داقحَ ةاقغ. ةِحػؼ اؿػث از دادگاق

 کیفؼم قؼكع ٌکٍیو.
 ُػا ةؼگػؽار  ىاق اؿث کَ ایً ٌػّع دادگاق 6ب آكام قساّی: در دكراف گػار ٌیـحیو ك صغكد زٍا

 جؼ از دادگاق دیگؼم ٌیـث. قٌّغ ك جلؼیتان دادگاُی ىِو ىی
 جضث ٍّّاف ایٍکػَ  ،ام ةؼام ىؼازِ در ٌُؼ گؼفث جّاف یک اكنّیث اكنیَ زٍاب آكام رزاكی: ىی

 غاٌی داقحَ ةاقغ در اكنّیث ةاقغ.دار اؿث یا ٌَ کَ اگؼ زٌ پؼكٌغق زٌغاٌی
  زٍاب آكام قساّی: ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ةعف فٍی ایً اىکاف را ةؼام قْب فػؼاُو ظّاُػغ کػؼد

 ةٍغم ةؼ ىتٍام قْب ةاقغ ٌَ مؼفان زٌغاٌی دارد یا ٌغارد. ٌَ ةؼام پؼكٌغق؛ ةایغ اكنّیث
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 ةاقغ. رؿغ ةؼرؿی ةایغ ةؼ ركم ُياف ىؼازِ كىایی زٍاب آكام زو: ةَ ٌُؼ ىی 
 فػؼض کػَ ةؼظػی از  جّاف زٌغاف را ُو ىغٌُؼ كؼارداد؛ كنی ةا ایً پیف زٍاب آكام قساّی: ىی

 قْب کَ آراء ىٍحر ةَ زٌغاف ةیكحؼم دارٌغ در اكنّیث ةاقٍغ.
   زٍاب آكام رزاكی: اگؼ ةضخ زٌغاف را کٍار ةگػػاریو  كاكْػان جػؼزیش ظامػی ىیػاف صلػّكی ةػا

 کیفؼم كزّد ٌغارد.
 ىا: ىی ی فؼض اكنّیث داقحً پؼكٌغق ف پیفجّا ّا  را ىغٌُؼ كؼارداد در جكکیم زهـَ. دار ُام زٌغٌا
 رزّّی  ُا ارةػاب ةٍغم ةایغ ىغٌُؼ داقث کَ کغاـ پؼكٌػغق زٍاب آكام کؼىی: ةَ ٌُؼ در اكنّیث

ُام کیفؼم کَ جؼدد زٌغاٌی ةَ دادگػاق  ىذم پؼكٌغق ؛جؼ اؿث ُا ةَ دادگاق ؿعث دارد کَ جؼدد آف
 ك دادگاق اٌلالب در اكنّیث ةاقٍغ. دادؿؼاُا . ةَ ٌُؼ ةایغ ىؼازِ کیفؼم ظنّمانىكکم اؿث

 قغق جّؿي آكام کؼىی ُػو ىػغٌُؼ ةاقػغ. دیػّاف ّػغانث ُػو  زٍاب آكام رزاكی: ٌکحَ ىٌؼح
ىغٌُؼ ةاقغ. دؿحؼؿی امضاب پؼكٌغق ةَ ىؼزػِ كىػایی ك كؿػْث صػّزق كىػایی ىّوػّّات 

 ادؼگػار اؿث.
 یّاف ّغانث ادارم از دادگـحؼم زغا اؿػث ك ةعػف فٍػاكرم اًالّػات زٍاب آكام زو: اىّر د

 ىعحل ظّد را دارد.

 يیػث رؿػیغگی در  زٍاب آكام قساّی: كتم از اكنّیث ةٍغم ةایغ ىّارد ذیم را در ٌُؼ گؼفػث: ُا
ُا ةیكػحؼ اؿػث.  جؼ اؿث. صـاؿیث کغاـ پؼكٌغق یک ىِو ایً ىؼازِ، ؿؼّث در رؿیغگی در کغاـ

 ُا در زاىَْ، اىکاف دؿحؼؿی ةَ دادگاق ك اىکاف ىؼازَْ افؼاد ةَ قْب. ؼكٌغقادؼ رؿیغگی ةَ پ
 ٍَّّاف یک ىالؾ ىٌؼح قغ ك ةا جّزَ ةػَ  زٍاب آكام رزاكی: ةا جّزَ ةَ ایٍکَ دكرم ىـافث ة

ةِحػؼ اؿػث ایػً زهـػات در  ،جيؼکؽ قْب دیّاف ّانی کكّر ك دیّاف ّغانث ادارم در جِػؼاف
 ُا کو اؿث. کَ جْغاد زهـات آف ُؼچٍغ ؛اكنّیث ةاال ةاقٍغ

 كىػایی ك  اززيهَ كؿػْث صػّزق ؛ةٍغم چٍغ ّاىم ىِو اؿث زٍاب آكام اُّارکی: ةؼام اكنّیث
كّر اكنّیػث ك ىاُیث رؿیغگی. دیّاف ّغانث ادارم ك دیّاف ّانی ک ُيچٍیً زٌغاٌی ةّدف فؼد

کٍٍػغ.  گػؽار ٌيیکؼدف ىكکم اؿث. ایً دك دادگػاق ىْيػّالن زهـػَ ةؼ پاییٍی دارٌغ؛ ُغؼ صم
ُػام کیفػؼم صىػّر فػؼد ك ٌػّع  چؼاکػَ در دادگاق ،ُام صلّكی اكنّیث ةاالجؼم دارٌػغ دادگاق

 رفحارش اُيیث ةاالیی دارد. دادگاق اًفاؿ ك ظاٌّادق ٌیؽ صحيان ةایغ صىّرم ةاقغ.
 ؿازم دادرؿی ىسازم ىٍاؿب اؿث. زٍاب آكام زو: ةَ ٌُؼ قْب دیّاف ّانی کكّر ةؼام پیادق 
 قساّی: زهـات دیّاف ّانی کكّر ىضغكد ُـحٍغ؛ ةٍاةؼایً اكنّیث ٌغارٌغ. آكام زٍاب 
 رزاكی: جْغاد قْب دیّاف ّانی کكّر ىضغكد اؿػث ك جسِیػؽ آف اىکاٌػات زیػادم  زٍاب آكام

 اٌغ. ظّاُغ ك اکذؼان جسِیؽ قغق ٌيی
 و ٌؽدیػک ُام صلػّكی ك جسغیػغٌُؼ ةػَ ُػ ةٍغم ٌِایی دادگاق اُّارکی: در اكنّیث زٍاب آكام

ُػام  ككػث رؿػیغگی دارد در دادگاق  ام ٌیػاز ةػَ ُػام صلػّكی ُػؼ پؼكٌػغق ُـحٍغ. در دادگاق
 ُام صلّكی ةاالجؼ اؿث. جسغیغٌُؼ اؿحذٍائان ككث رؿیغگی داریو. ةَ ٌُؼ اكنّیث دادگاق
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 ُام کیفؼم یک جْغاد زهـات کيػی دارد ك زهـػات آف صـػاس  اُّارکی: دادگاق زٍاب آكام
 پاییً دارد. اؿث پؾ اكنّیث

 دار ُـحٍغ. رزاكی: دادگاق اٌلالب اكنّیث ةاالیی دارد ك اکذؼان زٌغاٌی زٍاب آكام 
 ُام ظاٌّادق صـاؿػیث ظامػی دارٌػغ؛ ةٍػاةؼایً اكنّیػث چٍػغاف  اُّارکی: دادگاق زٍاب آكام

 ةاالیی ٌغارد.
 ةاالیی دارد. رزاكی: دادگاق اًفاؿ ةؼام ایٍکَ پام کّدکاف ةَ دادگاق ٌؼؿغ اكنّیث زٍاب آكام 
 اٌغ. رزاكی: قْب ؿؼپؼؿحی در ٌُؼ گؼفحَ ٌكغق زٍاب آكام 
 قساّی: قْب ؿؼپؼؿحی رؿیغگی ٌغارد. زٍاب آكام 
 ةٍغم صػؼ قغ. ُام ٌُاىی ك دیّاف ّغانث ادارم از اكنّیث زو: ٌِایحان دادگاق زٍاب آكام 
 
 بِ اهکاًات هَرد ًیاز برگساری جلعات ٍیذئَکٌفراًعی اٍلَیت بٌذی هراجغ قضایی جْت تجْیس -8 جذٍل

ًْایی   اٍلَیت

اظاض بر

تجویغ ًظر 

 خبرگاى

 اٍلَیت ازًظر

جٌاب آقای 

 کرهی

 اٍلَیت ازًظر

جٌاب آقای 

 اَّارکی

اٍلَیت 

 ازًظر

جٌاب آقای 

 رزاقی

 اٍلَیت ازًظر

جٌاب آقای 

 شجاػی

 هراجغ قضایی

 1دادگاق کیفؼم  2 6 2 2 5

 2دگاق کیفؼم دا 1 5 3 3 3

 دادگاق اًفاؿ 10 10 6 6 6

 دادگاق اٌلالب 3 3   4

 1دادگاق ٌُاىی  12 12 4 4 --

 2دادگاق ٌُاىی  11 11 5 5 --

 قْب ةازپؼؿی 6 8 8 8 9

 قْب دادیارم 7 9 9 9 8

 دادگاق صلّكی 4 4 1 1 2

 دادگاق ظاٌّادق 5 7 7 7 7

 دادگاق جسغیغٌُؼ 8 2 1 1 1

ّػػانی  قػػْب دیػػّاف 9 1 12 12 ---

 (477کكّر )قْب 
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 پیٌشث چ

در ایً ةعف ىكؼكح ٌُؼات ظتؼگػاف در ظنػّص اىکػاف صىػّر ىسػازم كىػات در زهـػات 
 قّد.ىكاُغق ىی 10رؿیغگی در زغكؿ 
 (07/10/99 جلعِ) دادگاُ جلعات در قضات یهجاز شرکت یظٌج اهکاى -9 جذٍل

 تَضیحات
اهکاى شرکت 

 ازیهج
 هرجغ قضایی ًظر خبرگاى

كػػاٌّف آیػػیً  659ىػػادق 
دادرؿػػػػػی کیفػػػػػؼم: 

ُام  کارگیؼم ؿػػاىاٌَ ةػػَ

كیػػغئّکٍفؼاٌؾ ك ؿػػایؼ 

ُام ارجتاًػػػات  ؿػػػاىاٌَ

ىٍُّر  انکحؼكٌیکػػػی ةػػػَ

جضلیػػػػق از امػػػػضاب 

دّّم، اظػػ قػِادت از 

قػػػػِّد یػػػػا ٌُػػػػؼات 

کارقٍاؿػػی در مػػّرجی 

ىسػػاز اؿػػث کػػَ اصػػؼاز 

ُّیث، اّحتػار اَِػارات 

ٌُؼ ك دتػػث فػػؼد ىػػّرد
ىٌيئً ؿػّاةق مػّرت 

 پػیؼد.

اّىػػػا ىّافػػػق 
اىکػػاف صىػػّر 

ىسػػازم كاوػػی 

 ُـحٍغ.

ىعػػانف ًّر کهػػی  ةػػَزٍػػاب آكػػام اُػػّارکی: 

 قؼکث ىسازم كىات در ایً زهـات ُـحٍغ.

ىعػػانف اىکػػاف قػػؼکث زٍػػاب آكػػام رزاكػػی: 

 ىسازم ةازپؼس ُـحٍغ.

 زٍاب آكام قساّی: ةَ ٌُؼ ىٍْی ٌغارد.

جّاف در اظحیار ةػازپؼس  زٍاب آكام رزاكی: ىی

 گػاقث.

زٍػػاب آكػػام قػػساّی: اظحیػػارم ةػػّدف ىٌٍلػػی 
 ٌیـث.

 زٍاب آكام زو: ةِحؼ اؿث کالن ىضغكد ٌکٍیو.

زٍاب آكام قػساّی: ٌتایػغ در اظحیػار كاوػی 

ةاقغ كنی انؽاىی ُو ٌیـث. ةایغ ىّارد ىيٍػّع 

 جْییً قّد.

زٍاب آكام کؼىی: ُغؼ دؿػحگاق كىػا فنػم 

اگػؼ در  ك یلی کَ ةاقغظنّىث اؿث از ُؼ ًؼ

جّاف اؿحفادق کؼد.  كاٌّف ىٍْی ٌغاقحَ ةاقغ ىی

زا ٌتاقػغ  جّاف در جياىی ىػّارد کػَ ىكػکم ىی

 اؿحفادق کػؼد. ةِحػؼ اؿػث ىضػغكدیث ظامػی

 زا ٌتاقغ.ایساد ٌكّد جا در آیٍغق ىضغكدیث

جػػّاف ىػػّاردم ىذػػم  زٍػػاب آكػػام کؼىػػی: ىی
 .مّرت ىسازم اٌساـ داد جضلیق از قِّد را ةَ

زٍاب آكام اُػّارکی: امػم ىّوػّع اؿػحذٍاء 

 جّؿَْ آف ٌیاز ةَ دنیم دارد.  ،اؿث

اُػػّارکی: در ةازپؼؿػػی ةایػػغ  زٍػػاب آكػػام

قػّد.  اجِاـ قّد ك ةْغازآف كؼار مادر ىی جفِیو

 ؿاز اؿث. مّرت ىسازم ىكکم ةَ

زٍػػاب آكػػام قػػساّی: در زٌػػغاف ةػػَ ُيػػیً 

 مّرت اؿث.

م زٍػػاب آكػػام اُػػّارکی: در قػػؼایي ىسػػاز

 ةازپؼؿی
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 تَضیحات
اهکاى شرکت 

 ازیهج
 هرجغ قضایی ًظر خبرگاى

كنػی در زٌػغاف در  ،دؿحؼؿی ةَ ىحِو ٌیـػث

 دؿحؼس ك زام ىكعل اؿث.

زٍاب آكام زو: در ایً صانػث ُػو ىػحِو در 

 دفحؼ قْتَ اؿث ٌَ ىٍؽؿ ظّدش.

زٍػػاب آكػػام رزاكػػی: در زهـػػَ كتػػم ةضػػخ 

مالصیث ىٌؼح قغ کَ اّىػا ىّافػق ٌتّدٌػغ. 

ایؼاد كاردقػغق جّؿػي زٍػاب آكػام اُػّارکی 

جّوػیش زٍػاب آكػام كنی ةا  ،ىّرد جائیغ اؿث

 زو كاةم صم اؿث.

زٍاب آكام قساّی: فؼض ایً اؿث کػَ ُيػَ 

کارکٍاف ك امضاب پؼكٌغق در قػْتَ ُـػحٍغ ك 

 مؼفان كاوی ىسازم صىّر دارد.
زٍػػاب آكػػام رزاكػػی: در ایػػً مػػّرت ىّافػػق 

 ُـحو.

زٍاب آكام اُّارکی: قأف كاوی ةػؼ آف اؿػث 

 کَ در ىضکيَ صاوؼ ةاقغ.

ىٌؼح ىّاردم در كاٌّف زٍاب آكام کؼىی: در 

کَ اكؼار ٌؽد كاوی صحی ٌػؽد دادیػار ُػو  قغق

 قّد ك جأکیغ ةؼ ٌؽد اؿث. پػیؼفحَ ٌيی

ةػؼ ىتحٍػی زٍاب آكام قساّی: قػأف كاوػی 

ىکاف ٌیـث. در ظنّص ٌػؽد صػاکو انػؽاـ ةػَ 

 صىّر فیؽیکی ٌیـث.

ٌتّد ایؼاد كاردق  659زٍاب آكام زو: اگؼ ىادق 

 زا ةّد.َ ة

كػػاٌّف آیػػیً  302ىػػادق 

دادرؿػػی کیفػػؼم: ةػػَ 

زیػػؼ در دادگػػاق  زػػؼایو
کیفػػؼم یػػک رؿػػیغگی 

 :قّد ىی

ىّزػػب  زػػؼایو -انػػف

 ىسازات ؿهب صیات

ىّزػػػػب  زػػػػؼایو -ب

 اةغ صتؾ

ىّزػػػب  زػػػؼایوپ ػ 

اّىػػا ىّافػػق  

اىکػػاف صىػػّر 

ىسػػازم كاوػػی 

زؽ  ُـػػحٍغ ةػػَ

ُام  در پؼكٌػػغق

 302ىػػػػػػادق 

كػػػاٌّف آیػػػیً 

دادرؿػػػػػػػػی 

 کیفؼم

 اّىا: ىٌاةق ةازپؼؿی اؿث.

کَ پؼكٌغق ىؼةػّط  زٍاب آكام کؼىی: درمّرجی

كػػاٌّف آیػػیً دادرؿػػی  302ىػػادق  زػػؼایوةػػَ 

 اؿث. کیفؼم ةاقغ اؿحذٍا

 دادیارم
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 تَضیحات
اهکاى شرکت 

 ازیهج
 هرجغ قضایی ًظر خبرگاى

ىسػػازات كٌػػِ ّىػػّ یػػا 

زٍایػػات ّيػػغم ّهیػػَ 

جياىیػػث زـػػياٌی ةػػا 

ىیؽاف ٌنف دیػَ کاىػم 

 یا ةیف از آف

ىّزػػػب  زػػػؼایوت ػ 

م درزػَ ىسازات جْؽیػؼ

 ؿَ ك ةاالجؼ

ؿیاؿػػػی ك  زػػػؼایو -ث

 ىٌتّّاجی

 

اّىػػػا ىّافػػػق 

اىکػػاف صىػػّر 

ىسػػازم كاوػػی 

 ُـحٍغ.

زٍػػاب آكػػام رزاكػػی ك قػػساّی: ىٍْػػی در 

 ظنّص دادگاق صلّكی كزّد ٌغارد.

زٍاب آكام کؼىی: دك ٌّع دادرؿی در دادگػاق 

دادرؿی ّيػّىی ك اظحنامػی.  ؛صلّكی داریو
در ىّارد ظاص صىّر امضاب پؼكٌػغق ىيکػً 

 اؿث ٌیاز ةاقغ.

دادرؿػػی ّيػػّىی یػػا  اُػػّارکی: زٍػػاب آكػػام

اظحنامی ةؼام امضاب پؼكٌغق اؿث ٌَ كاوی. 

 كاوی ُيّارق ةایغ صىّرداقحَ ةاقغ.

 دادگاق صلّكی

 

اّىػػػا ىّافػػػق 

اىکػػاف صىػػّر 

ىسػػازم كاوػػی 

 ُـحٍغ.

زٍاب آكام کؼىی: دادگاق ظاٌّادق ٌیػؽ ىكػاةَ 

ُػػا اؿػػث. اىػػا ىػػّاد كػػاٌٌّی آف  ؿػػایؼ دادگاق

کيػی  ، اىػاق اؿػثدرزىیٍَ صيایػث از ظػاٌّاد

ؿتک ىحفاكجی دارد. ىعانف ةؼگػؽارم ىسػازم 

 ُـحٍغ.

زٍاب آكام قػساّی: در ةـػیارم از ىػّارد در 

دادگػػاق ظػػاٌّادق مػػؼفان كکػػالم امػػضاب دّػػّا 

 ُـحٍغ.

زٍاب آكام اُّارکی: ُغؼ ّغـ صىّر كاوػی 

 اؿث ٌَ امضاب دّّا
جّاف ىسازم ةؼگؽار  زٍاب آكام زو: ةَ ٌُؼ ىی

 غارد.ىٍِ ظامی ٌ ،کؼد

 دادگاق ظاٌّادق

 

صىػػّر فیؽکػػی 

كاوی در قْتَ 

 وؼكرم اؿث.

زَ ةَ قؼایي ظػاص زٍاب آكام اُّارکی: ةا جّ

ىعانف ُـحو. ةایػغ كاوػی در  1 دادگاق کیفؼم

 زهـَ رؿیغگی صىّرداقحَ ةاقغ.

 1دادگاق کیفؼم 
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 تَضیحات
اهکاى شرکت 

 ازیهج
 هرجغ قضایی ًظر خبرگاى

ظنّمان در  ،زٍاب آكام کؼىی: ىعانف ُـحٍغ

ُایی کَ ىسازات ىؼةّط ةَ ؿهب صیػات  پؼكٌغق

.. اؿث. ةَ ٌُؼ ةؼام کیفؼم یػک ك كٌِ ّىّ .

 ُا ىٍاؿب ٌیـث. ةا جّزَ ةَ صـاؿیث پؼكٌغق

 زٍاب آكام قساّی: ىٍْی ٌیـث.

کَ جيػاـ  زٍاب آكام رزاكػی: مػؼفان درمػّرجی

زؽ كاوػػػی در قػػػْتَ  امػػػضاب پؼكٌػػػغق ةػػػَ

 صىّرداقحَ ةاقٍغ ىعانف ٌیـحٍغ.

زٍػػاب آكػػام زػػو: ةػػا جّزػػَ ةػػَ صـاؿػػیث 

، زػؼایوایػً ٌػّع ُا ك زاىَْ ٌـتث ةػَ  پؼكٌغق

ةِحؼ اؿث زهـات صىّرم ةاقغ جػا اٌْکاؿػی 

 اُيیحی رؿػیغگی ازٌُػؼ دادگػاق کػَ ىاٌٍغ ةی

ك ... ایسػاد زهـَ را ىسازم ةؼگؽار کؼدق اؿػث 

 ٌكّد.

زٍاب آكام اُّارکی: در دادگاق کیفؼم یک ةػا 

جْػػغد كاوػػی ىّازػػَ ُـػػحیو. ةػػغكف صىػػّر 

ُو رؿػيیث پیػغا  ٍػغق ایكػافدادؿحاف یا ٌيای

ك ىسازات آف ٌیػؽ ؿػٍگیً اؿػث. ةػَ  کٍغ ٌيی

ٌُؼ ىسازم ةّدف ىٍاؿب ٌیـػث. در ظنػّص 

امضاب پؼكٌغق صىّر در دادگاق یک صق اؿث 

جّاف ةػَ  كنی ةؼام كىات یک جکهیف اؿث. ٌيی

امضاب دّّا گفث صىّرم ةاقٍغ كنی كىػات 

 مّرت ىسازم. ةَ

زٍاب آكػام قػساّی: ایػً ىّوػّع اظحیػارم 

د وػؼكرم اىکػاف ةهکػَ در ىػّار ،كىات ٌیـث

 دادرؿی ىسازم ىٌؼح اؿث.

چٍاٌچَ جْػغد كاوػی كزػّد داقػحَ  اُّارکی:

ةاقغ در مّرت صىّر فیؽیکی اکذؼیث اىکػاف 

 قؼکث ىسازم جْغادم از كىات كزّد دارد.

 

اّىػػػا ىّافػػػق 

اىکػػاف صىػػّر 

ىسػػازم كاوػػی 

 ُـحٍغ.

 زٍاب آكام کؼىی: ىٍْی ٌغارد.

 رد.زٍاب آكام زو: ىٍْی ٌغا

زٍاب آكام اُّارکی: ىعػانف ُـػحٍغ. كاوػی 

 ةایغ در زهـَ رؿیغگی ةاقغ.

 زٍاب آكام قساّی: ىٍْی ٌغارد.

 2دادگاق کیفؼم 
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 تَضیحات
اهکاى شرکت 

 ازیهج
 هرجغ قضایی ًظر خبرگاى

 

صىػػّر فیؽکػػی 

كاوی در قْتَ 

 وؼكرم اؿث.

ُایی کػَ ةػػا جْػػغد  اّىػا: در ظنػػّص پؼكٌػػغق

قّد قؼایٌی ىكػاةَ کیفػؼم  كاوی ةؼگؽار ىی

 یک دارد.

َ جْػغد كاوػی چٍاٌچػ زٍاب آكػام اُػّارکی:

كزّد داقحَ ةاقغ در مػّرت صىػّر فیؽیکػی 

اکذؼیػػث اىکػػاف قػػؼکث ىسػػازم جْػػغادم از 

 كىات كزّد دارد.

 دادگاق اٌلالب

 

صىػػّر فیؽکػػی 

كاوی در قْتَ 

 وؼكرم اؿث.

 دادگاق اًفاؿ اّىا: صىّر كاوی وؼكرم اؿث.

 

صىّر ىسػازم 

كاوػػی ةـػػحگی 

ةػػػػَ ٌػػػػّع ك 

ىّوّع ك ؿاةلَ 

 پؼكٌغق دارد.

ام رزاكػی: ةػا جّزػَ ةػَ مػغكر رأم زٍاب آكػ

کَ كىات ًؼفیً پؼكٌػغق را  كٌْی ك درمّرجی

 ةعّاٍُغ صىّر ظّد كاوی ٌیؽ وؼكرم اؿث.

زٍاب آكام کؼىی: در ىػّاردم ىاٌٍػغ دادگػاق 

ظاٌّادق یا اًفاؿ صىّرم ةاقغ. در ةلیَ ىػّارد 

انؽاىی ٌیـث. اگؼ دادگاق جسغیػغٌُؼ نػؽكـ ةػَ 
 قّد. جكکیم زهـَ دیغ صىّرم ةؼگؽار

زٍاب آكام قساّی ك زو: ُؼ زا کَ پػیؼفحیو 

جسغیغٌُؼ  ،جّاٌغ ىسازم ةاقغ دادگاق ةغكم ىی

 جّاٌغ ىسازم ةاقغ. ُو ىی آف

 زٍاب آكام زو: در اظحیار كاوی اؿث.

غیػغٌُؼ ةػا زٍاب آكام اُّارکی: در دادگاق جس

ك اُيیػث ةیكػحؼم  جْغد كاوی ىّازَ ُـحیو

صىػّرم ك  جّاف یکػی از كىػات دارد. كنی ىی

دیگؼم ىسازم ةاقغ. ةَ ٌُؼ صانػث ظامػی در 

ایً مّرت ٌیؽ ةؼام دادگاق اًفػاؿ یػا ظػاٌّادق 

 ٌغاریو.

 ،چٍاٌچَ جْغد كاوی كزّد داقػحَ ةاقػغ اّىا:

در مػػّرت صىػػّر فیؽیکػػی اکذؼیػػث اىکػػاف 
 قؼکث ىسازم جْغادم از كىات كزّد دارد.

 دادگاق جسغیغٌُؼ

كػػاٌّف آیػػیً  477ىػػادق 
: در دادرؿػػػی کیفػػػؼم

 مػػػّرجی کػػػَ رئػػػیؾ 

َ رأم كٌْػی كىػاییكّق 

اّىػػػا ىّافػػػق 
اىکػػاف صىػػّر 

ىسػػازم كاوػػی 

 ُـحٍغ.

مػػّرت  اّىػػا: چٍاٌچػػَ جْػػغادم از كىػػات ةَ

 .دفیؽیکی صىّرداقحَ ةاقٍغ ىٍْی ٌغار

دیّاف ّانی )ىادق 

كاٌّف آییً  477

 دادرؿی کیفؼم(
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 هرجغ قضایی ًظر خبرگاى

مػػػػادرق از ُؼیػػػػک از 

را ظػالؼ  كىاییىؼازِ 

قؼع ةیً جكعیل دُغ، 

ةا جسّیؽ اّادق دادرؿػی، 

پؼكٌغق را ةَ دیّاف ّػانی 

جػا کٍٍغ  ىیکكّر ارؿاؿ 

در قػػْتی ظػػاص کػػَ 

َ كىاییجّؿي رئیؾ كّق 

ةؼام ایً اىػؼ جعنػیل 

یاةغ رؿػیغگی ك رأم  ىی

. قْب كٌْی مادر ٌيایغ

ظػػػاص ىػػػػکّر ىتٍیػػػان 
ةؼظالؼ قؼع ةیً اّػالـ 

قغق، رأم كٌْی كتهی را 

ٌله ك رؿیغگی ىسػغد 

اّو از قػکهی ك ىػاُّم 

يم ىی آكرٌغ ك رأم ةَ ّ

 ٌيایٍغ. ىلحىی مادر ىی

 

اّىػػػا ىّافػػػق 

اىکػػاف صىػػّر 

ىسػػازم كاوػػی 

 ُـحٍغ.

 اّىا: ىٍْی كزّد ٌغارد.
دیّاف ّانی 

 )ُیئث ّيّىی(

 


