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 - ِتىلیف هلىی وِ یه ٍاحس زٍلتی ٍ یه ضطوت ذػَغی هطبػب هبله آى هی ثبضٌس ٍ ث
هَرت تػوین لكؼی ازاضُ ی حجت غیط لبثل افطاظ تطریع زازُ ضسُ، چیست؟ 

) زیَاى ػسالت ازاضی زستَض فطٍش آى ضا غبزض هی ًوبیس .

)  ثِ زضذَاست ّط یه اظ ضطوب زازگبُ ػوَهی هحل ٍلَع هله زستَض فطٍش آى ضا
. غبزض هی ًوبیس

) ثِ زضذَاست ّط یه اظ ضطوب هله ضا ازاضُ حجت هی فطٍضس تب پَل آى تمسین ضَز .
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)  ،ثِ زضذَاست ّط یه اظ ضطوب زازگبُ ػوَهی هحل البهت ضطیه هتمبؾی افطاظ
. زستَض فطٍش آى ضا غبزض هی ًوبیس

 

: هستٌسات

 1 لبًَى آییي زازضسی ویفطیهبزُ ی 

 رلس ًرست زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

 لبًَى هسًی هبزُ 

 لبًَى اهَض حسجی هبزُ 

: هجبحج ولیسی

غالحیت هطارغ لؿبٍتی ٍ ازاضی 

(حمَق هسًی)تمسین هبل هطتطن 

: ثطضسی

 ػٌَاى وطزُ است ٍ گعیٌِ ی یه "ٍاحس زٍلتی"قطاح زض هتي سَال یىی اظ قطفیي زػَا ضا یه 
ضا زض هیبى پبسد ّب لطاض زازُ است تب زاٍقلت ضا ثِ ایي اضتجبُ زچبض وٌس وِ ضسیسگی ثِ ایي 

زػَا زض غالحیت زیَاى ّسالت ازاضی لطاض زاضز، ٍلی زاٍقلت ثبیس ثساًس وِ زػبٍی اظ ایي 
زست اظ رولِ اهَض هطثَـ ثِ تػسی زٍلت است ٍ تٌْب زػبٍی هطزم زض هَضز اهَض حبوویتی 

. ( رلس ًرست زٍضُ ثٌیبزیيضوبضُ )زٍلت زض غالحیت زیَاى ػسالت ازاضی لطاض هی گیطز
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قطاح سَال گعیٌِ ی زٍ ضا ثِ ایي هٌظَض ثیي پبسد ّب ثِ زاٍقلت اضائِ وطزُ است تب احتوبال 
شّي زاٍقلت ضا هٌػطف ثِ ثحج افطاظ تَسف ازاضُ حجت وٌس، زض حبلی وِ هی زاًین ازاضُ حجت 

ثِ هَرت لبًَى افطاظ ٍ فطٍش )غبلح ثِ افطاظ هلىی است وِ رطیبى حجتی آى ذبتوِ یبفتِ 
، گطچِ اظ ظبّط سَال هی ( رلس ًرست زٍضُ ثٌیبزیي ضوبضُ – اهالن هطبع هػَة 

چَى ازاضُ حجت غیط لبثل افطاظ ثَزى آى ضا اػالم )تَاى ثطزاضت وطز وِ هله حجت ضسُ است 
، ٍلی ًىتِ ایٌزبست وِ اسبسب زض فطؼ سَال ایي هله غیط لبثل افطاظ ثیبى ضسُ  (وطزُ است

است، ثب تَرِ ثِ ایي فطؼ ضسیسگی ثِ اهط تمسین هله هَضز زػَا اظ اهَض هبَّی ٍ زض 
 لبًَى هسًی هی تَاى غالحیت زازگبُ لطاض هی گیطز، غیط اظ ایٌىِ اظ هالن هبزُ ی 

استفبزُ وطز وِ زض هَضز هبل هطتطن غیط لبثل تمسین زازگبُ حىن ثِ فطٍش ٍ تمسین لیوت 
 لبًَى اهَض حسجی وِ فطٍش هبل هطتطن غیط لبثل تمسین هی زّس ّویي قَض هفبز هبزُ 

. ضا تَغیِ وطزُ است

قطاح زض گعیٌِ ی چْبض تالش وطزُ است تب زاٍقلت ضا ثِ سَی استفبزُ اظ لبػسُ ی غالحیت 
هطارغ ضسیسگی سَق زّس، زض حبلی زاٍقلجبى ثب ووی زلت هی تَاًٌس تطریع ثسٌّس وِ 

 لبًَى آییي زازضسی هسًی زض هَضز غبلح ثَزى هَؾَع سَال ضبهل حىن استخٌبئی هبزُ ی 
. ( رلس ًرس زٍضُ ثٌیبزیيضوبضُ )زازگبُ هحل ٍلَع هبل غیط هٌمَل است
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)  چٌبًچِ ٍظیط زازگستطی اظ ضفتبض ٍ اػوبل هٌبفی حیخیت ٍ ضئَى لؿبیی زازضسی اقالع
پیسا ًوبیس، ثطای تؼمیت اًتظبهی ٍی پطًٍسُ ثِ چِ هطرؼی فطستبزُ هی ضَز؟ 

)  زازسطای زیَاى ػبلی وطَض

)  زازسطای وبضوٌبى زٍلت

)  زازسطای اًتظبهی لؿبت

) هستمیوب ثِ زازگبُ ػبلی اًتظبهی لؿبت 

 

: هستٌسات

 لبًَى هتون سبظهبى زازگستطی ٍ اغالح لسوتی اظ الیحِ لبًًَی اغَل تطىیل هبزُ 
 زازگستطی ٍ استرسام لؿبت هػَة 

 رلس ًرست زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

: هجبحج

هطارغ اًتظبهی ٍ هزبظات ّبی اًتظبهی زازضسبى 

: ثطضسی

ضبیس ثتَاى گفت قطاح زض ایي سَال وذ سلیمگی ثِ ذطد زازُ است ٍ هی ضس اظ ایي ثحج 
 سَال فٌی تط ٍ ظیجبتطی قطح وطز، ثب تَرِ ثِ تػَیت لبًَى ًظبضت ثط ضفتبض لؿبت سبل 
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وِ هَضز تَرِ زاٍقلجبى ٍ زاًطزَیبى است ٍ قطح سَال ثط هجٌبی ًىتِ ای اظ لبًَى هػَة 
ربلت ثِ ًظط ًوی ضسس  .

زض لبًَى ًظبضت ثط ضفتبض لؿبت ػوال ًبهی اظ ٍظیط زازگستطی ثطزُ ًطسُ است ٍ ربیگبُ ذبغی 
ثطای ٍظیط زض ًظط گطفتِ ًطسُ است، ٍ زازگبُ ػبلی اًتظبهی اغَال ثِ ترلفبت هستمفیوب 

. ضسیسگی ًوی وٌس ٍ ترلفبت ثبیس زض زازسطای اًتظبهی تؼمیت ضًَس

 هػَة ...  لبًَى هتون سبظهبى زازگستطی ٍ ٍلی ػیي ػجبضت هتي سَال اظ هبزُ ی 
است ٍ ثِ ًظط هی ضسس هٌظَض قطاح سَال  ( رلس ًرست زٍضُ ثٌیبزیي چبح ضوبضُ )

. ّن ثِ ّویي هكلت ثَزُ است

 ٍ هبزُ  (ُ)ٍ  (ٍ)، (د) لبًَى ًكبضت ثط ضفتبض لؿبت ثٌسّبی  هبزُ تَؾیح ایٌىِ شیل ثٌس 
ًسد غطیح ضسُ است ٍ ثط ّویي هجٌب ثِ ًظط ...  لبًَى هتون سبظهبى زازگستطی ٍ  ٍ هَاز 

.  ّوچٌبى هؼتجط ٍ هزطی ّستٌسهی ضسس سبیط هَاز آى لبًَى اظ رولِ هبزُ ی 
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 - چٌبًچِ اهطی زض زازگبُ ػوَهی حمَلی هكطح ضَز ٍ زازگبُ آى ضا زض غالحیت هطرؼی
... غیط لؿبیی ثساًس، ثبیس 

) لطاض ضز زػَا غبزض وٌس .

) لطاض ػسم غالحیت غبزض وٌس ٍ پطًٍسُ ضا ثِ ّوبى هطرغ غیط لؿبیی ثفطستس .

) لطاض ػسم استوبع زػَا غبزض وٌس .

)  اظ ذَز ًفی غالحیت وٌس ٍ پطًٍسُ ضا ثطای تطریع غالحیت ثِ زیَاى ػبلی وطَض
. ثفطستس

 

: هستٌسات

 لبًَى آییي زازضسی هسًی هبزُ 

 لبًَى اغالح پبضُ ای اظ لَاًیي زازگستطی هبزُ 

 ضای ٍحست ضٍیِ ضوبضُ 

 رلس ًرست زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوسضوبضُ 

: هجبحج

غالحیت شاتی هطارغ 

غالحیت ّبی زیَاى ػبلی وطَض 
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اذتالف زض غالحیت هطارغ 

: ثطضسی

 لبًَى آییي زازضسی هسًی زض چٌیي هَاضزی زازگبُ ثبیس اظ ذَز ًفی غالحیت قجك ًع هبزُ 
. وٌس ٍ ٍ پطًٍسُ ضا ثِ زیَاى ػبلی وطَض اضسبل وٌس

 تصوط زٍ ًىتِ الظم است، اٍل ایٌىِ زض هتي هبزُ ثِ ًفی غالحیت زازگبُ زض هَضز هبزُ ی 
 غحیح تط است "هطارغ غیط زازگستطی" اضبضُ ضسُ است وِ "هطارغ غیط لؿبیی"ثِ غالحیت 

ًىتِ . چطا وِ هؼٌب ضا ثِ هطارغ لؿبیی غیط زازگستطی چَى ازاضّی حجت ًیع گستطش هی زّس
 زض هَضز ثرص آذط هبزُ هػساق ًساضز ظیطا "ثطای حل اذتالف" ػجبضت ی زٍم زض هبزُ ی 

ضخ ًسازُ است ٍ زیَاى ػبلی وطَض ثِ ػٌَاى  (ثرص اٍل هبزُ )اغَال اذتالفی  زض غالحیت 
.  ایفبی ًمص هی وٌس"تؼییي هطرغ غبلح"

 وِ زض گعیٌِ ی یه آٍضزُ ضسُ است زض فطؼ هسئلِ هَؾَػیت " لطاض ضز زػَا "
 ( رلس ًرست زٍضُ ثٌیبزیيضوبضُ )ًساضز

وِ  ( رلس ًرس زٍضُ ثٌیبزیيضوبضُ ) " لطاض ػسم غالحیت "ػول زازگبُ زض ایي هَضز ضا 
 آٍضزُ ضسُ است ّن ًوی تَاى تلمی وطز چَى اغَال هوىي است هطرغ لؿبیی زض گعیٌِ ی 

زض هَضزی وِ ذَز ضا ًسجت ثِ هطرغ غیط زازگستطی غبلح ثساًس پطًٍسُ ضا ثِ زیَاى ػبلی 
. وطَض احبلِ وٌس

 آهسُ ّن وِ زض گعیٌِ ی  ( رلس ًرست زٍضُ ثٌیبزیيضوبضُ ) " لطاض ػسم استوبع زػَا "
است غحیح ًیست، ظیطا لطاض ػسم استوبع زػَا یىی اظ لطاض ّبی لبقغ زػَاست ٍ زض ربیی 

. غبزض هی ضَز وِ زػَا اغَال اظ لحبل لبًًَی لبثل ضسیسگی ًجبضس
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 - زػَایی ثِ ذَاستِ ی یىػس هیلیَى ضیبل اربضُ ثْبی هلىی تزبضی وِ زض تْطاى ٍالغ
است ٍ ػلیِ ذَاًسُ ای هی ثبضس وِ همین وطهبى است زض چِ هطرؼی ثبیس البهِ ضَز؟ 

)  زازگبُ ػوَهی حمَلی وطهبى

)  ضَضای حل اذتالف تْطاى

)  زازگبُ ػوَهی حمَلی تْطاى

)  ُزازگبُ ػوَهی حمَلی هحل اًؼمبز لطاضزاز اربض

 

: هستٌسات

 رلس ًرست زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

 لبًَى آییي زازضسی هسًیهبزُ 

: هجبحج

 (هحلی)غالحیت ًسجی 

اغل غالحیت زازگبُ هحل البهت ذَاًسُ 

: ثطضسی
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

هی زاًین وِ اغل ثط غالحیت زازگبُ هحل البهتگبُ ذَاًسُ است، زض هَارِْ ثب سَاالتی اظ ایي 
زست وِ زض ثحج غالحیت ًسجی قطح ضسُ اًس ثبیس زض رستزَی هَاضز استخٌب ثط اغل ثبضین 

. ٍ اگط هَضزی یبفت ًطس ثِ اغل ػول وٌین ٍ زازگبُ هحل البهت ذَاًسُ ضا غبلح ثساًین

 است غحیح ًیست، چَى ثْبی ذَاستِ یىػس  وِ گعیٌِ ی " ضَضای حل اذتالف تْطاى "
ثیست هیلیَى ضیبل زض ضٍستب ّب ٍ )هیلیَى ضیبل است ٍ اظ غالحیت شاتی ضَضای حل اذتالف 

. ذبضد است (پٌزبُ هیلیَى ضیبل زض ضْط ّب

 است ّن غحیح ًیست، ظیطا زض غَضتی زازگبُ تْطاى  وِ گعیٌِ ی " زازگبُ ػوَهی تْطاى "
هطثَـ ثِ اهَال "ثِ ػٌَاى زازگبُ هحل ٍلَع هبل غیط هٌمَل هی تَاًست غبلح ثبضس وِ زػَا 

 رلس ًرست زٍضُ  ضوبضُ – لبًَى آییي زازضسی هسًی هبزُ ) هی ثَز "غیط هٌمَل 
زػبٍی تػطف، )زض حبلی وِ سَای ایٌىِ زػَای اربضُ ثْب هطثَـ ثِ اهَال غیط هٌمَل (ثٌیبزیي

 ثِ غطاحب هبزُ " هبل االربضُ "تلمی ًوی ضَز، ثلىِ زػَای هكبلجِ   (هبلىیت، حك اضتفبق ٍ اًتفبع
 " اظ حیج غالحیت هحبون زض حىن هٌمَل است " لبًَى هسًی س 

 ّن غحیح ًیست، چَى زض غَضتی حىن استخٌبیی غالحیت زازگبُ هحل اًؼمبز گعیٌِ ی 
 " ضارغ ثِ اهَال هٌمَل "لطاضزاز هی تَاًس رطیبى پیسا وٌس وِ زػَای ًبضی اظ ػمس ٍ لطاضزاز 

 ( لبًَى آییي زازضسی هسًیهبزُ )ثبضس 

ثٌب ثطایي ٍلتی هی ثیٌین حىوی استخٌبیی ثط فطؼ هسئلِ حبون ًوی ضَز ثِ اغل هتَسل هی 
. ضَین ٍ زازگبُ هحل البهت ذَاًسُ ضا غبلح هی زاًین
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

 

 - ٍ آضای لكؼی ّیئت تطریع ٍ ّیئت حل اذتالف وبضگط ٍ وبضفطهب زض وزب ارطا هی ضَز
هطوَل چِ همطضاتی است؟ 

)  همطضات ارطایی حجت –ارطای حجت 

)  لبًَى ارطای احىبم هسًی –ارطای ٍظاضت وبض 

)  لبًَى ارطای احىبم هسًی –ارطای زازگستطی 

)  همطضات ارطایی ٍظاضت وبض –ارطای ٍظاضت وبض 

 

: هستٌسات

  2 لبًَى وبض روَْضی اسالهی هػَة هبزُ 

 ()آییي ًبهِ قطظ ارطای آضای لكؼی ّیأت ّبی تطریع حل ٍ اذتالف هَؾَع هبزُ  هبزُ 
 3لبًَى وبض 

: هجبحج

حمَق وبض 

ارطای احىبم هسًی 

: ثطضسی
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

ضبهل ّیبت ّبی  ) لبًَى وبض روَْضی اسالهی آضای لكؼی هطارغ حل اذتالف وبض قجك هبزُ 
 آییي ًبهِ ی تَسف ارطای احىبم زازگستطی ارطا هی ضَز ٍ قجك هبزُ  (تطریع ٍ حل اذتالف

.  ایي آضا قجك لبًَى ارطای احىبم هسًی ارطا هی ضًَسارطایی هبزُ ی 

 ٍاحس زضس حمَق وبض زض ضبیس اًتظبض ایي حس اظ تسلف ثِ حمَق وبض اظ زاٍقلجی وِ تٌْب 
زٍضّی وبضضٌبسی گصضاًسُ است غیط هٌػفبًِ ثبضس، ٍلی زاٍقلجی وِ هجبحج هطثَـ ثِ هطارغ 

لؿبیی ٍ ازاضی ضا هكبلؼِ وطزُ ثبضس ثب ضٍش هؼىَس ٍ ضز وطزى سبیط گعیٌِ هی تَاًس ثِ 
. گعیٌِ ی غحیح زست پیسا وٌس

 "گعیٌِ ّبی زٍ ٍ چْبض ضا ّوبى اثتسا هی تَاًین وٌبض ثگصاضین، چَى اسبسب هطرؼی ثِ ػٌَاى 
 ٍرَز ذبضری ًساضز ٍ ًوی تَاًس ّن ٍرَز زاضتِ ثبضس، ظیطا هی زاًین "ارطای ٍظاضت وبض 

زازضسی ٍ ارطای احىبم وِ هستلعم تػطف زض زاضایی ٍ حمَق هطزم است رع ثِ حىن لبًَى ٍ 
ثِ قَض ػبم تَسف زازگبُ یب سبیط هطارؼی وِ قجك لَاًیي ذبظ غالحیت غسٍض یب ارطای احىبم 

.  ضا یبفتِ اًس هوىي ًیست (هبًٌس ارطای حجت)

 وِ زض گعیٌِ ی یه آهسُ است ّن غحیح ًیست چَى ارطای حجت زض هَاضز " ارطای حجت "
 (5 ٍ 4 لبًَى حجت  ٍ هبزُ  )ذبظ ٍ هٌػَظ لبًًَی اظ رولِ ارطای اسٌبز ضسوی 

. غالحیت ذَاّس زاضت
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

 

 - ِچٌبًچِ اغل زػَا زض زازگبُ تْطاى البهِ ضسُ ثبضس ٍ ذَاّبى هبیل ثبضس پس اظ البه
ی زػَا، زستَض هَلت ثگیطز ٍ هَؾَع زستَض هَلت زض همط زازگبُ ثَضْط ثبضس، زضذَاست 

زستَض هَلت ثبیس ثِ وسام زازگبُ زازُ ضَز؟ 

)  زازگبُ ثَضْط

) ذَاّبى ثیي زازگبُ تْطاى ٍ ثَضْط حك اًتربة زاضز .

)  زازگبُ تْطاى

) ثبیس اظ زازگبُ تْطاى زضذَاست ضَز هگط زػَا هبلی ًجبضس .

 

: هستٌسات

 لبًَى آییي زازضسی هسًی  ٍ هَاز 

 رلس سَم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

: هجبحج

 (زستَض هَلت)زازضسی فَضی 

هطارغ  (هحلی)غالحیت ًسجی 

: ثطضسی
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

اغل زض هَضز هطرغ غبلح ضسیسگی ثِ زضذَاست غسٍض زستَض هَلت زازگبُ زض حبل ضسیسگی 
 ضوبضُ – لبًَى آییي زازضسی هسًی هبزُ )ثِ زػَا یب غبلح ثِ ضسیسگی ثِ اغل زػَاست 

رلس سَم زٍضُ ثٌیبزیي ) .

ٍلی ثط ایي اغل استخٌبیی ٍاضز ضسُ است، وِ ّطگبُ هَؾَع زضذَاست زستَض هَلت زض همط 
زازگبُ زیگطی ٍالغ ضسُ ثبضس زضذَاست  ثبیس اظ ّوبى زازگبُ هحل زیگط اًزبم ضَز حتی اگط 

 ضوبضُ – لبًَى آییي زازضسی هسًی هبزُ )غبلح ثِ ضسیسگی ثِ اغل زػَا ّن ًجبضس 
 ُرلس ًرست ٍ ضوبض رلس سَم زٍضُ ثٌیبزیي ) .

ثٌب ثط ایي گعیٌِ ی یه ، یؼٌی زازگبُ ثَضْط وِ هحل ٍلَع هبل هَضز زضذَاست زستَض هَلت 
. است غبلح ذَاّس ثَز
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

 

 - ٍچٌبًچِ حىن غیبثی ػلیِ زٍ ًفط غبزض ٍ ثِ ّط زٍ اثالؽ لبًًَی ضَز ٍ ارطاییِ ثِ ّط ز
.... . اثالؽ ٍالؼی ضَز، گطفتي تبهیي اظ هحىَم لِ ثطای ارطای حىن 

) العاهی است .

) هوٌَع است .

) هزبظ است .

) ثستگی ثِ هبلی یب غیط هبلی ثَززى زػَا زاضز .

 

:هستٌسات

 لبًَى آییي زازضسی هسًی  هبزُ تجػطُ 

 رلس زٍم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوسضوبضُ 

: هجبحج

حىن غیبثی ٍ حؿَضی 

اثالؽ ٍالؼی ٍ لبًًَی 

ارطای حىن غیبثی

: ثطضسی
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

 لبًَى هسًی تػطیح زاضز ثط ایٌىِ ارطای حىن غیبثی هٌَـ ثِ هؼطفی ؾبهي  هبزُ تجػطُ 
.  ثِ هحىَم ػلیِ اثالؽ ٍالؼی ضسُ ثبضس" زازًبهِ یب ارطائیِ "یب اذص تبهیي است هگط ایٌىِ 

اظ هفَْم هربلف تجػطُ فَق هی تَاى استفبزُ وطز وِ ّطگبُ زازًبهِ یب ارطائیِ اثالؽ ٍالؼی 
ضسُ ثبضٌس ارطای حىن غیبثی هٌَـ ثِ اذص تبهیي یب ؾبهي ًرَاّس ثَز ٍ اظ آًزب وِ اذس تبهیي 

یب ؾبهي تػطف زض حمَق هطزم است حتی زازگبُ ّن رع ثب حىن لبًَى ًوی تَاًس ًسجت ثِ آى 
. السام وٌس ٍ زض غیط هَاضزی وِ لبًَى تزَیع وطزُ است هوٌَع ذَاّس ثَز
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

 

 - استبى غبزض ضسُ زض چِ غَضتی ًْبیی هی  [ًظط]حىن ٍلفیت هله وِ اظ زازگبُ تزسیس
ضَز؟ 

) فمف زض زیَاى ػبلی وطَض اثطام ضَز .

) زض زیَاى ػبلی وطَض اثطام ضَز یب هْلت فطربم آى سپطی ضَز .

) ّوبى حىن زازگبُ تزسیسًظط ًْبیی است .

) فمف ضیبست لَُ ی لؿبئیِ آى ضا هغبیط ضطع تطریع ًسّس .

 

:هستٌسات

 لبًَى آییي زازضسی هسًی هبزُ 

 رلس زٍم زٍضُ ثٌیبزیي ضوبضُ 

 رلس زٍم زٍضُ ثٌیبزیي ضوبضُ 

: هجبحج

 (ًْبیی ٍ لكؼی)تمسین ثٌسی احىبم 

آضا لبثل فطربم ذَاّی

: ثطضسی
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

زض ثطاثط ایي سَال فمف زاٍقلجی وِ تفبٍت حىن لكؼی ٍ ًْبیی ضا هكبلؼِ ًىطزُ ثبضس هوىي 
. است زچبض اضىبل ضَز

 رلس ضوبضُ )هی زاًین ّط حىن حؿَضی  وِ اظ زازگبُ تزسیس ًظط غبزض ضَز لكؼی است 
ٍلی هوىي است ًْبیی ًجبضس، زض تؼطیف حىن ًْبیی ذَاًسُ این وِ حىوی  (زٍم زٍضُ ثٌیبزیي

 رلس زٍم زٍضُ ضوبضُ )ًْبیی است وِ لبثل فطربم ذَاّی زض زیَاى ػبلی وطَض ًجبضس 
. (ثٌیبزیي

ثطای ایٌىِ حىوی لبثل فطربم ذَاّی ًجبضس یؼٌی ًْبیی ثبضس، یب ثبیس شاتب لبثل فطربم ذَاّی 
ًجبضس یب هْلت فطربم ذَاّی آى سپطی ضسُ ثبضس، ٍلی هی زاًین وِ ثِ حىن ثٌس الف هبزُ 

 لبًَى آییي زازضسی هسًی احىبم ضارغ ثِ ٍلف غبزضُ اظ زازگبُ تزسیس ًظط استبى شاتب 
. ( رلس زٍم زٍضُ ثٌیبزیيضوبضُ )لبثل فطربم ذَاّی ّستٌس 

ًْبیتب هی تَاى گفت زض هَضز حىن ضارغ ثِ ٍلفیت وِ اظ زازگبُ تزسیس ًظط غبزض ضسُ است یب 
ثبیس فطربم ذَاّی غَضت گطفتِ ثبضس ٍ زیَاى ػبلی وطَض ضسیسگی ٍ ضای ًْبیی ضا غبزض وطزُ 

 ضٍظُ پس اظ ثبضس یب ایٌىِ اغَال هحىَم ػلیِ اظ فطربم ذَاّی هٌػطف ضسُ ٍ زض هْلت 
اثالؽ ضای غبزض ضسُ اظ زازگبُ تزسیس ًظط ثطای فطربم ذَاّی السام ًىطزُ ثبضس وِ ثِ قَض 

. ذَزوبض حىن ًْبیی ذَاّس ضس
  

http://www.ekhtebar.com/


  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

 

 - زض رطیبى زازضسی ذَاّبى فَت هی ًوبیس. البهِ هی ضَز (احجبت ًست)زػَای ًست .
زض ایي غَضت زازگبُ چِ ضایی ثبیس غبزض ًوبیس؟ 

)  ِلطاض اًبق

)  لطاض تَلیف زازضسی

)  لطاض سمَـ زػَا

)  حىن ثط ثی حمی ذَاّبى

 

: هستٌسات

 لبًَى آییي زازضسی هسًی هبزُ 

 رلس زٍم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

 رلس سَم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

: هجبحج

تَلیف زازضسی 

زػبٍی لبثل اًتمبل ثِ ٍضاث

: ثطضسی
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

 لبًَى آییي  زازضسی ثطای ضسیسى ثِ پبسد ایي سَال زاٍقلت ثبیس اثتسا هؿوَى هبزُ 
یىی اظ  (یب هحزَض ضسى یب ظٍال سوت)هسًی ضا هكبلؼِ وطزُ ثبضس ٍ ثساًس وِ زض غَضت فَت 

ضوبضُ )اغحبة زػَا، زازگبُ ثبیس زازضسی ضا ثطای تؼییي ربًطیي ثِ قَض هَلت هتَلف وٌس 
رلس زٍم زٍضُ ثٌیبزیي ) .

هكلجی وِ هوىي است زاٍقلت ضا زض ضسیسى ثِ پبسد ایي سَال ثب هطىل هَارِ وٌس ٍاضز 
 رلس سَم زٍضُ ثٌیبزیي زض ضسى ثِ تفػیلی است وِ استبز زوتط ضوس شیل ضوبضُ ی 

 ثِ آى پطزاذتِ اًس، ایطبى ثِ زضستی حىن هبزُ ضا هرتع هَضزی زاًستِ هَضز حىن هبزُ 
اًس وِ زػَا لبثلیت اًتمبل ثِ ٍضحِ ضا زاضتِ ثبضس ٍ اگط زػَا لبثلیت اًتمبل ثِ ٍضحِ هتَفی ضا 

ٍ فَت ظٍد یب ظٍرِ زض  (چَى اغل حك اظ ثیي هی ضٍز)ًساضتِ ثبضس ػوال زػَا سبلف هی ضَز
زػَای توىیي یب قالق ضا ثطای هَضزی وِ زػَا لبثلیت اًتمبل ًساضز هخبل ظزُ ضسُ است ٍلی زض 
هَضز زػَای ًست ّط چٌس هوىي است زض ًگبُ اٍل زػَا زاضای رٌجِ ی لبئل ثِ ضرع ذَاّبى 

ثِ ًظط ثطسس ٍلی ثب ووی زلت هی ثیٌین وِ احجبت ًست زاضای آحبضی اظ رولِ زض هَضز تَاضث 
. ذَاّس ثَز وِ هی تَاًس ٍضاث هتَفی ضا شیٌفغ ٍ شیحك زض زاذل ضسى ثِ زػَی وٌس
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

 

 -ایي حىن ضا زازگبُ تزسیس ًظط فسد ٍ لطاض . حىن قالق اظ زازگبُ ذبًَازُ غبزض هی ضَز
زض ایي . ایي ضای زض زیَاى ػبلی وطَض ًمؽ هی ضَز. ضز زػَای ًرستیي غبزض هی ًوبیس

غَضت ضسیسگی پس اظ ًمؽ ثِ چِ زازگبّی ثبیس اضربع ضَز؟ 

)  ّوبى ضؼجِ زازگبُ تزسیس ًظط

)  زازگبُ ّن ػطؼ زازگبُ تزسیس ًظط

)  ّوبى ضؼجِ زازگبُ ًرستیي

)  زازگبُ ّن ػطؼ زازگبُ ًرستیي

 

: هستٌسات

 لبًَى آییي زازضسی هسًی ثٌس الف هبزُ 

 رلس زٍم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

 رلس زٍم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

: هجبحج

فسد حىن تزسیس ًظط ذَاستِ 

ًمؽ لطاض زض زیَاى ػبلی وطَض 

زازگبُ هطرَع الیِ پس اظ ًمؽ ضای زض زیَاى 
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

: ثطضسی

زازگبُ تزسیس ًظط هی تَاًس اگط زػَای ًرستیي ضا اسبسب هطزٍز ثساًس یب زازذَاست ضا هطزٍز 
 رلس زٍم زٍضُ ضوبضُ )تطریع زّس حىن ثسٍی ضا ًمؽ ٍ لطاض ضز زػَا غبزض وٌس 

، اگط ایي لطاض ثِ تجغ اغل زػَا لبثل فطربم ذَاّی ثبضس ٍ اظ آى فطربم ذَاّی ضَز (ثٌیبزیي
ٍ زیَاى ػبلی وطَض لطاض غبزضُ اظ زازگبُ تزسیس ًظط ضا ًمؽ وٌس ثِ تػطیح ثٌس الف هبزُ ی 

 لبًَى آییي زازضسی هسًی پطًٍسُ ثطای ضسیسگی هبَّی ثبیس ثِ زازگبُ تزسیس ًظط 
. ( ربز زٍم زٍضُ ثٌیبزیيضوبضُ)اضربع زّس  (زازگبُ غبزض وٌٌسُ ی لطاض ضز زػَا)
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 



 - چٌبًچِ فػل اذتالف اظ قطیك زاٍضی زض سٌس ضسوی پیص ثیٌی ضسُ ثبضس ٍ زاٍض ضای
غبزض ًوبیس ایي ضای چگًَِ ارطا هی ضَز؟ 

)  ثِ زستَض زازگبُ زض ارطای حجت

)  ثِ زستَض ضئیس حجت زض ارطای حجت

)  ثِ زستَض زازگبُ زض ارطای زازگستطی

)  ثِ زستَض زاٍض زض ارطای زازگستطی

 

: هستٌسات

 لبًَى آییي زازضسی هسًی هبزُ 

 رلس سَم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

 رلس سَم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

: هجبحج

لطاضزاز زاٍضی 

ارطای ضای زاٍض 

: ثطضسی
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        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

، ( رلس سَم زٍضُ ثٌیبزیيضوبضُ )اغَال ضىل تٌظین لطاضزاز زاٍضی هَؾَػیت ًساضز 
لطاضزاز زاٍضی ثِ ّط ضىلی هی تَاًس تٌظین ضَز ٍ ضىل تٌظین احط هستمیوی زض آحبض آى 

 لبًَى هسًی زازگبُ اضربع وٌٌسُ ی زػَا ثِ زاٍضی یب ثِ تػطیح هبزُ ی . ًرَاّس زاضت
زازگبّی وِ غالحیت ضسیسگی ثِ اغل زػَا ضا زاضز هىلف است قجك ضای زاٍض ثطي ارطایی 

غبزض وٌس، لسوت آذط ّویي هبزُ ارطای ضای ضا ثطاثط همطضات لبًًَی اػالم وطزُ است وِ 
الجتِ تبویس ثی فبیسُ ای است ٍ ثِ ّط حبل ارطائیِ غبزضُ ثبیس تَسف ارطای احىبم زازگستطی 

. ٍ قجك لبًَى ارطا ضَز

  ٍ اغَال ارطای احىبم زازگستطی تَسف لسوت ارطای احىبم ارطا ذَاّس ضس ٍ گعیٌِ ّبی 
 ّن اظ اى رْت وِ زاٍض غالحیت ٍ وِ ثِ ارطای حجت اضبضُ زاضًس هطزٍز ّستٌس، گعیٌِ ی 

. هَلؼیت زستَض ثِ تطىیالت زازگستطی ضا ًساضز هطزٍز است
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 



 - ثبضس ثْبی ذَاستِ زض  (ثطای ًوًَِ قال)چٌبًچِ ذَاستِ ی ذَاّبى اظ اهَال هخلی
. ٍرِ ًمس ثبضس............. تؼییي ضَز ٍ هحىَم ثِ ............. زازذَاست 

)  هی تَاًس –ثبیس 

)  هی تَاًس –ًجبیس 

)  ًوی تَاًس –ثبیس 

)  ًوی تَاًس –ًجبیس 

 

: هستٌسات

 لبًَى آییي زازضسی هسًی  هبزُ ثٌس 

 لبًَى آییي زازضسی هسًی  هبزُ ثٌس 

 رلس زٍم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

 رلس زٍم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

: هجبحج

 (تمَین)ثْبی ذَاستِ 

هحىَم ثِ  

: ثطضسی
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        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

 لبًَى آییي زازضسی هسًی زض توبم زػبٍی هبلی ثبیس ثْبی ذَاستِ زض  هبزُ ثِ تػطیح ثٌس 
زازذَاست هؼیي ضَز هگط ایٌىِ هوىي ًجبضس، اغَال ثطای تؼییي ّعیٌِ زازضسی ٍ الػبق 

توجط ثِ زازذَاست وِ ثطای ثِ رطیبى افتبزى زازذَاست ؾطٍضی است ًیبظ ثِ ایي زاضین وِ 
زض ایي زػَا ّن اظ آًزب وِ . هجلغی ثِ ػٌَاى ثْبی ذَاستِ زض زازذَاست ٍرَز زاضتِ ثبضس

ذَاستِ همساضی قالست ٍ هطرػب زػَا هبلی است ذَاّبى ثبیس زض زازذَاست هجلغی ضا ثِ 
. ػٌَاى ثْبی ذَاستِ لیس وٌس

زض لسوت زٍم سَال ّن زازگبُ اٍال تىلیف زاضز وِ ًسجت ثِ توبم ذَاستِ حىن غبزض وٌس ٍ 
زٍم ایٌىِ ًوی تَاًس ذبضد اظ هحسٍزُ ی ذَاستِ ای وِ ذَاّبى زض زازذَاست قطح وطزُ 

. است ٍ ضسیسگی ثط آى هجٌب اًزبم ضسُ است حىن غبزض وٌس

ثْبی " ٍ "ذَاستِ"ًىتِ ای وِ زض ایي سَال هوىي است زاٍقلت ضا زچبض اضىبل وٌس ذلف 
 است، ذَاستِ ثب ثْبی ذَاستِ ثِ رع زض حبلتی وِ ذَاستِ هجلغی ٍرِ ضایذ ثبضس "ذَاستِ

. هتفبٍت ّستٌس

ذَاستِ چیعی است وِ ذَاّبى قی زازذَاست اظ زازگبُ ضسیسگی ثِ آى ضا هكبلجِ هی وٌس ٍ 
زازگبُ ّن فمف زض هحسٍزُ ی ذَاستِ حك زاضز ضسیسگی ٍ حىن غبزض وٌس، هخال زض فطؼ ایي 

سَال، ذَاّبى همساضی قال اظ وسی هكبلجِ وطزُ است، ٍلی ثْبی ذَاستِ هجلغی است وِ زض 
زازذَاست تٌْب ثطای زٍ هٌظَض ًَضتِ هی ضَز اٍل تؼییي ّعیٌِ ی زازضسی ثط اسبس آى ٍ 

. زٍم تؼییي لبثلیت ضىبیت اظ ضایی وِ غبزض ذَاّس ضس

ثٌب ثط ایي زض فطؼ  ایي سَال زازگبُ فمف هی تَاًس زض غَضت شی حك ثَزى ذَاّبى، ذَاًسُ 
ضا ثِ تحَیل ّوبى همساض قال وِ ذَاّبى هكبلجِ وطزُ ٍ زض رطیبى زازضسی هستحك ثَزى اٍ 

. ًسجت ثِ آى همساض حبثت ضسُ است هحىَم وٌس
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 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

 

 

 - چٌبًچِ اغل زػَایی حمَلی زض غالحیت زازگبُ اًمالة تْطاى ثبضس ٍ هَؾَع لطاض
غسٍض لطاض تبهیي . تبهیي ذَاستِ هبل هٌمَلی ثبضس وِ زض همط زازگبُ اًمالة ضیطاظ است

.............  . ذَاستِ 

) زض غالحیت ّط یه اظ زازگبُ ّبی اًمالة تْطاى ٍ ضیطاظ ثِ اًتربة ذَاّبى .

) زض غالحیت زازگبُ اًمالة تْطاى است .

) زض غالحیت زازگبُ اًمالة ضیطاظ است .

) هوىي ًیست .

 

: هستٌسات

 لبًَى آییي زازضسی هسًی هبزُ 

 رلس سَم زٍضُ ثٌیبزیي استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

: هجبحج

زازگبُ غبلح ثطای غسٍض تبهیي ذَاستِ 

: ثطضسی
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 لبًَى آییي زازضسی هسًی زازگبُ غبلح ثِ ضسیسگی ثِ زضذَاست تبهیي ثِ غطاحت هبزُ 
ذَاستِ ذَاّس ثَز، اگط زػَا ٌَّظ قطح ًطسُ ثبضس ذَاّبى ثبیس زضذَاست تبهیي ذَاستِ ضا 
ّوطاُ زازذَاست تمسین وٌس ٍ اگط زازضسی زض رطیبى است ثبیس زضذَاست ذَز ضا ثِ زازگبُ 

. ( رلس سَم زٍضُ ثٌیبزیيضوبضُ )ضسیسگی وٌٌسُ ثِ اغل زػَا تسلین وٌس 

زض اضتجبـ ثب ایي سَال هوىي است زاٍقلت زچبض ذلف ثحج تبهیي ذَاستِ ٍ زستَض هَلت 
ثطَز، اگط ذَاّبى زضذَاست غسٍض زستَض هَلت هی زاضت ثبیس زضذَاستص ضا ثِ زازگبُ 

. اًمالة ضیطاظ تسلین هی وطز

زض ایي سَال ًىتِ ای ّن ّست وِ شوط آى ذبلی اظ فبیسُ ًیست، ٍ آى ّن ایٌىِ غالحیت 
زازگبُ اًمالة ثِ قَض هؼوَل زض اضتجبـ ثب اهَض ویفطی است ٍلی زٍ ًَع غالحیت زض اهَض 

 ثٌس ) لبًَى اسبسی حمَلی ثطای زازگبُ اًمالة ٍرَز زاضز یىی زػبٍی هطثَـ ثِ اغل 
ٍ زیگطی زػبٍی هطثَـ ثِ اهَالی وِ تَسف ایي زازگبُ هػبزضُ ضسُ است  (ا.ٍ.ع.ز.ت. قهبزُ 

. ( 6قجك ضای ٍحست ضٍیِ ضوبضُ )
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 - چٌبًچِ لطاض اتیبى سَگٌس ثتّی غبزض ضَز ٍ هسػی ػلیِ سَگٌس یبز ًوبیس آیب هسػی هی
تَاًس پس اظ اتیبى سَگٌس ازػبی ذَز ضا ثب زلیل احجبت ًوبیس؟ 

) ًوی تَاًس .

)  هیّت هی تَاًس( ٍضاث)تٌْب زض زػَای ثط .

) هی تَاًس  .

)  هیّت ًوی تَاًس( ٍضاث)تٌْب زض زػَای ثط .

 

: هستٌسات

 لبًَى هسًی هبزُ 

 وتبة ازلِ احجبت زػَای استبز زوتط ضوس ضوبضُ 

: هجبحج

سَگٌس ثتّی 

زالیل هٌبفی ثب سَگٌس 

: ثطضسی

لسن لبقغ زػَاست ٍ ّیچ گًَِ اظْبضی وِ هٌبفی لسن " لبًَى هسًی ثِ تػطیح هبزُ 
 ّوبى سَگٌس ثتّی "سَگٌس لبقغ زػَا"، رلَُ ی اغلی "ثبضس اظ قطف پصیطفتِ ًرَاّس ثَز
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است، ثٌب ثط ایي پس اظ اتیبى سَگٌس ٍ احجبت حك قطف ًوی تَاًس ثب زالیل زیگطی حك ذَز ضا 
. ثط ذالف اى احجبت وٌس

ّط چٌس حىوی وِ ثِ استٌبز سَگٌس ثتّی غبزض هی ضَز هی تَاًس حست هَضز لبثل تزسیس ًظط 
ٍ یب  فطربم ذَاّی ّن ثبضس ٍلی حتی زض ّوبى هطاحل ّن زلیلی ذالف حىن هستٌس ثِ سَگٌس 
ثتّی پصیطفتِ ًوی ضَز ٍ فمف هی تَاى حبلتی ضا ثطای تغییط حىن فطؼ وطز وِ زض آى وسی وِ 

ضوبضُ )سَگٌس ذَضزُ است ذَز الطاض وٌس وِ حك ثب قطف همبثل است ٍ اظ سَگٌس ذَز ثطگطزز
وتبة ازلِ احجبت زػَا ) . 

  

http://www.ekhtebar.com/


  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 
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 - ثبظزاضت هبل غیط هٌمَلی وِ سبثمِ ی حجت ًساضز زض ارطای احىبم هسًی . .............

) هزبظ ًیست .

) تٌْب زض غَضتی هزبظ است وِ حىن ًْبیی ثط هبلىیت هحىَم ػلیِ غبزض ضسُ ثبضس .

) زض ّط حبل هزبظ است .

)  زض غَضتی هزبظ است وِ هله زض تػطف هحىَم ػلیِ ثبضس ٍ یب حىن ًْبیی ثط
. هبلىیت اٍ غبزض ضسُ ثبضس

 

: هستٌسات

 لبًَى ارطای احىبم زًی هبزُ 

: هجبحج

ارطای احىبم هسًی 

تَلیف هبل غیط هٌمَل فبلس سبثمِ ی حجتی 

: ثطضسی

، هبل هٌمَل فبلس سبثمِ ی حجتی فمف زض 7 لبًَى ارطای احىبم هسًیثِ غطاحت هبزُ ی 
یىی اظ زٍ غَضتی وِ یب زض تػطف هبلىبًِ ی هحىَم ػلیِ ثبضس یب حىن ًْبیی ثط هبلىیت اٍ 

غبزض ضسُ ثبضس لبثل تَلیف است، یؼٌی هوىي است حىوی ّن ثط هبلىیت هحىَم ػلیِ اظ 
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زازگبُ غبزض ًطسُ ثبضس ٍ فمف ثِ ایي ػٌَاى وِ تػطفبت اٍ ثط هله هَضز ًظط هبلىبًِ است 
. هله ضا هی تَاى تَلیف وطز

ّویي قَض اگط حىوی ثط هبلىیت هحىَم ػلیِ غبزض ضسُ ثبضس ٍلی ًْبیی ًطسُ ثبضس، هبل 
تَلیف هی ضَز ٍلی هحىَم لِ حك تػطف ًساضز ٍ هبل تب ظهبى ًْبیی ضسى حىن زض تَلیف هی 

.هبًس
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: ظیطًَیس ّب
  هبزُ ی زض زازگبّی البهِ هی ضَز ... زػبٍی هطثَـ ثِ اهَال غیط هٌمَل ": لبًَى آییي زازضسی ویفطی

 ".وِ هبل غیط هٌمَل زض حَظُ ی آى ٍالغ است، اگط چِ ذَاًسُ زض آى حَظُ همین ًجبضس

 
  ُهبز لبًَى وبض روَْضی اسالهی هػَة  :" آضاء لكؼی غبزضُ اظقطف هطارغ حل اذتالف وبض ، الظم

ؾَاثف هطثَـ ثِ آى ثِ . االرطاء ثَزُ ٍ ثَسیلِ ارطای احىبم زازگستطی ثِ هَضز ارطاء گصاضزُ ذَاّس ضس 
هَرت آئیي ًبهِ ای ذَاّس ثَز وِ ثِ پیطٌْبز ٍظاضتیي وبض ٍاهَض ارتوبػی ٍزازگستطی ثِ تػَیت ّیبت 

 ".ٍظیطاى هی ضسس
  هبزُ هتيِتبثغ احىبم ٍ همطضات  تطتیت ارطای آضای لكؼی ّیبت ّبی تطریع ٍ حل اذتالف:  آییي ًبه ،

 ارطای احىبم هطثَـ ثِ هحبون زازگستطی است 

 ُهبز هسلَل ولیِ اسٌبز ضسوی ضارغ ثِ زیَى ٍ سبیط اهَال هٌمَل ثسٍى احتیبد حىوی اظ ":  لبًَى حجت
 "...هحبون ػسلیِ الظم االرطا است 

 ُهبز ولیِ اسٌبز ضسوی ضارغ ثِ هؼبهالت اهالن حجت ضسُ هستمالً ٍ ثسٍى هطارؼِ ثِ هحبون ":  لبًَى حجت
 ".الظم االرطا است

 ُضأی ضوبض :-//: " زازگبّْبی اًمالة اسالهی وِ ثِ فطهبى هجبضن اهبم ضاحل ضؾَاى اهلل
ُ اًس ثط قجك اغل یىػس ٍ تؼبلی ػلیِ ٍ هػَثِ ثیست ٍ ّفتن ذطزاز هبُ   ضَضای اًمالة تطىیل ضس

ضػت ٍ یىن لبًَى اسبسی روَْضی اسالهی ایطاى ٍ تحت ًظبضت زیَاى ػبلی وطَض ثِ رطایوی وِ زض اغل 
چْل ٍ ًْن لبًَى اسبسی ٍ لبًَى حسٍز غالحیت زازسطاّب ٍ زازگبّْبی اًمالة هػَة یبظزّن اضزیجْطت هبُ 

 هزلس ضَضای اسالهی هؼیي ضسُ ضسیسگی هی ًوبیٌس ٍ غالحیت آًْب ًسجت ثِ غالحیت زازگبّْبی 
 .ػوَهی زازگستطی اػن اظ حمَلی ٍ ویفطی اظ ًَع غالحیت شاتی است

 احىبم غبزضُ اظ زازگبّْبی اًمالة زض ثؼؿی هَاضز ػالٍُ ثط رٌجِ ویفطی ٍ هزبظات هطتىت ٍارس رٌجِ حمَلی 
زض چٌیي هَضزی ّط ًَع ازػبی حمی وِ اظ قطف اضربظ . ّن هی ثبضس ٍ اهَال ًبهططٍع اٍ ضا ًیع ضبهل هی ضَز

حمیمی یب حمَلی ًسجت ثِ ایي اهَال ػٌَاى ضَز ٍلَ ثِ ازػبی ذبضد ثَزى آى هبل اظ زاضایی ًبهططٍع هحىَم 
 لبًَى ًحَُ ارطای اغل چْل ٍ  ٍ تجػطُ هبزُ ػلیِ ثبضس ضسیسگی آى ثط حست ضىبیت ضبوی ٍ قجك هبزُ 
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  زاًطگبُ سطاسطیآظهَى وبضضٌبسی اضضس پبسرٌبهِ ی تحلیلی سَاالت زضس آییي زازضسی هسًی

 

        www.Ekhtebar.com   در خدمت جامعه حقوقی ایران اختبارسایت حقوقی

 

 در  ٌمچىیه با استفادي از امکان مىحصر بً فرد ایه ساماوً عضو ساماوً پیامکی اختبار شویذ،3000 89000 99000بً شماري  subیا  عضویتبا ارسال عبارت 

. کىیذیا موقتا غیر فعال عضویتتان را بً طور خودکار لغو  unsubیا  لغوٌر زمان کً بخواٌیذ می تواویذ با ارسال عبارت 

                                                                                                                                                                                           

 ثب زازگبُ غبزض وٌٌسُ حىن هی ثبضس ٍ زازگبُ اًمالة پس اظ  هطزازهبُ ًْن لبًَى اسبسی هػَة 
ضسیسگی اگط غحت ازػب ضا تطریع زّس ثط قجك شیل اغل چْل ٍ ًْن لبًَى اسبسی هبل ضا ثِ غبحجص ضز 

 ".هی وٌس، ٍاال ثِ ثیت الوبل هی زّس

 

 هبزّی ػٌَاى هبل :  لبًَى ارطای احىبم هسًی ِ ِ ی حجت ًساضز ث تَلیف هبل غیط هٌمَلی وِ سبثم
ِ هَرت حىن . هحىَمٌ ػلیِ ٍلتی ربیع است وِ هحىَمٌ ػلیِ زض آى، تػطف هبلىبًِ زاضتِ ثبضس ٍ یب هحىَمٌ ػلیِ، ث

ًْبیی، هبله، ضٌبذتِ ضسُ ثبضس

ِ ی ًْبیی ًطسیسُ ثبضس تَلیف هبل هعثَض زض   زض هَضزی وِ حىن ثط هبلىیت هحىَمٌ ػلیِ غبزض ضسُ ٍلی ثِ هطحل
ِ ی ػولیبت ارطایی، هَوَل ثِ غسٍض حىن ًْبیی است اظای ثسّی هحىَمٌ ػلیِ ربیع است ٍلی ازاه
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