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 افرس ،جهرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0911-0011سال 



            

 ًَجَاًبى را در ثزاثز آسیت ّب ٍ تْذیذات هحبفظت هی وٌٌذ؟چِ وسبًی      

             

 خَد                             

  .د ًَجَاى استخَ ،هزالت ًَجَاىضخص اٍلیي  -1                        

  .ًَجَاى ثبیذ اس ثذى ٍ رٍح خَد هحبفظت وٌذ -2                        

 ٍثب ًوبس خَاًذى ٍ دػب .در ایي راُ اس خذا ووه ثگیزد -3                        

 .اسخذا ثخَاّذتب اٍرا یبری وٌذٍتسلین  ٍسَسِ ّبًطَد                       

 خبًَادُ                                                                                                                                               

 .پذر ٍ هبدر ،هسئَلیت هزالجت اس فزسًذاى را ثز ػْذُ دارًذ-1                                                                                                                                          

 .السم را ثزای فزسًذاى فزاّن هی وٌٌذدر حذ تَاى اهىبًبت  آى ّب-2                                                                                                                                         

  .اس ًظز لبًَى پذر ٍ هبدر هسئَل تزثیت ٍ هزالجت اس فزسًذاى است-3                                                                                                                                         

 حك دارًذ تب سهبًی وِ فزسًذاى هستمل ًطذُ اًذ پذر ٍ هبدر                                                                                                                                         

 .   داضتِ ثبضٌذ  ًظبرت دلیكآى ّب  ثز فؼبلیت ّبی                                                                                                                                          

 



   

 هذرسِ                                  

                                                                                                                                                     هؼلوبى ٍ هسئَالى هذرسِ هبًٌذ پذر ٍ هبدر طجك لبًَى-1                      

 در ثزاثز آسیت ّبی اجتوبػیٍظیفِ هزالجت اس ًَجَاًبى را                      

 .ثز ػْذُ دارًذ                   

 .تزثیت هی وٌٌذ سًذگی ضبیستِآى ّب ًَجَاى را ثزای داضتي  -2                   

 

 لبًَى                 

 حوبیت اس حمَق ّوِ افزاد ٍ ّن چٌیي ًَجَاًبى -1

 .ًیزٍی اًتظبهی ثزای ثزلزاری اهٌیت ٍ حفبظت اس هزدم تالش هی وٌذ -2

،ثزخَرد پلیس ًیزٍی اًتظبهی ثب وسبًی وِ لَاًیي را ًمض هی وٌٌذ  -3

 .هی وٌذ

 .پلیس لبًَى ٍضغ ًوی وٌذ ٍ لذرت ًبهحذٍد ًذارد -4

 .پلیس در چبرچَة لبًَى ػول هی وٌذ -5

 

 



 

 .لبًَى اس حمَق ّوِ هزدم حوبیت هی وٌذ ٍ ّوِ هزدم در ثزاثز لبًَى هسبٍی ّستٌذ                     

 

 .ّوِ هزدم در وٌبر ّن ثِ گًَِ ای سًذگی وٌٌذ وِ ّیچ گًَِ اختالفی پیص ًیبیذ                                                                   

 .ّوِ ثِ ٍظبیف خَد ثِ خَثی ػول وٌٌذثْتز است ّوِ هزدم                         

 .یىذیگز احتزام ثگذارًذثِ حمَق                                                                          

 .لَاًیي ٍ همزرات را رػبیت وٌٌذ                                                                         

     

 ؟!را تبسیس وٌٌذ؟( لَُ لضبئیِ ) چِ ػلت ّبیی ثبػث ضذ وِ هزدم جَاهغ هختلف ًْبدی هبًٌذ           

 ِلَاًیي را رػبیت ًوی وٌٌذ ٍ تخلف هی وٌٌذ در ّز جبهؼِ ای افزادی ّستٌذ و. 

 ّن چٌیي در ّز جبهؼِ ای اختالفبتی ثیي افزاد ،ثِ ٍجذ هی آیذ. 

 

 

 .آگبُ ًجَدى ٍ ًذاًستي لبًَى ثبضذ  -1:                        ایي اختالفبت هوىي است در اثز 

 .یب افزادی ػوذا لَاًیي را ًمض وٌٌذ  -2                                                                                  

 

 فبرس،جْزم  صفَی دثیز هطبلؼبت اجتوبػی،                                                                



       

   لَُ لضبئیِ                                                                                           

 :پس در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد که                                                                    

 .ػذالت اجتوبػی ثزلزار سبسد -1

 .وٌذ ًظبرتثز اجزای لَاًیي   -2

 .ثب تخلفبت ثزخَرد وٌذ -3

      .هتخلفبى را هجبسات وٌذ -4

 .  ًبم دارد لَُ لضبئیِایي ًْبد در وطَر هب 

    .افزاد جبهؼِ است اجتوبػی ٍ فزدیلَُ لضبئیِ پطتیجبى حمَق 

                   رئیس لَُ لضبئیِ چگًَِ اًتخبة هی ضَد ٍ چِ ٍیژگی ّبیی دارد؟ 

 

 طجك لبًَى اسبسی              

                                                                   .تَسط رّجز اًتخبة هی ضَد         

 سبل 5ثزای هذت                                         

 

 هذیز ٍ هذثز،آگبُ ثِ اهَر لضبیی، ػبدل، هجتْذ: اس ٍیژگی ّبی رئیس لَُ لضبئیِ    



 

                                                                                                   

 

 

 

 

 رسیذگی ثِ ضىبیت هزدم ٍ حل اختالف                      

 .استحل وزدى اختالف هزدم  ظبیف لَُ لضبئیِیىی اس هْن تزیي ٍ                                                 

 .ٌینثزای حل اختالف ثْتز است ثِ تزتیت سیز ػول و                                                                              

  ُگفت ٍ گٍَ ثب  هسبلوت آهیشدر درجِ اٍل اس را  

  ووه گزفت ریص سفیذ فبهیلٍ  افزاد ثبتجزثِدر ایي راُ هی تَاى اس. 

 ووه گزفت ضَرای حل اختالف هحلب اس ی. 

  ِهزاجؼِ وٌین دادگبُاگز ًتیجِ ای حبصل ًطذ در هزحلِ آخز ث. 

 

 .ػول وٌٌذ ًشاع ٍ سد ٍ خَردٍ ثب  خَدسزاًِ ًجبیذ ثزای گزفتي حك خَد ثِ طَر افزاد  ّیچ گبُ: ًىتِ



 

 

 

 

 ویفزی                                                              

 حمَلی                (اختالفبت)اًَاع دػبٍی   

   

 فزد در ایي دػبٍی هزتىت جزم ضذُ ٍ                                  :دػبٍی ویفزی

 .تؼییي هی وٌذ هجبساتدادگبُ ثزای اٍ                                                                          

  

 ،گزفتي ػىس اس وبییافتزا،لذرت ًفحبضی،ًبسشا،: هبًٌذ                              

 .سًذاى داردٍ هجبسات  جزم است، ٍ پخص آى گٍَ صفحِ گفت                              

 

 ...اگز وسی ثذٍى داضتي هذرن پشضىی ،هٌْذسی،ٍوبلت ٍ: غصت ػٌَاى                              

 ثب ایي ػٌبٍیي هؼزفی وٌذ ٍهزدم را فزیت دّذ ٍ هٌبفؼی ثِ دستخَد را                          

 .آٍرد،جزم است ٍ هجبسات سًذاى دارد                         



 

 

 

  

 اػوبلی وِ دادگبُ هجبسات تؼییي ًوی وٌذ ٍلی افزاد هلشم هی ضًَذ                                           دػبٍی حمَلی

     .،یب حمَق لبًًَی دیگزاى را ثپزداسًذ را اًجبم دٌّذوِ تىبلیفطبى                                                                                      

                                                                                                                      .دادگبُ هیشاى ضزر را هطخص وزدُ ٍ فزد ثبیذ خسبرت ثذّذ 3هبًٌذ هَلؼیت                                                                                                       

 پس دّذَق دیگزی راوزدُ ثبیذحمای دادگبُ فزدی وِ خطبطجك ر 4هَلؼیت ٍدر            

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 صفَی دثیز هطبلؼبت اجتوبػی فبرس ،جْزم                                                         



 

  (وسی وِ اس اٍ ضىبیت ضذُ )ٍ خَاًذُ(ضبوی)در دادگبُ لبضی هذارن خَاّبى                 

 را هطبلؼِ هی وٌذ ٍ اس آى ّب هی خَاّذ دالیل خَد را ثیبى وٌٌذ، ٍ ثز اسبس هذارن ٍ         

 .حىن صبدر هی وٌذضَاّذ          

 .باشد عادل و آشنا با قوانینباید  قاضی                           

 

 :ٍویل وسی است وِ          

 در رضتِ حمَق درس خَاًذُ ثبضذ. 

 ثِ لَاًیي آضٌب ثبضذ. 

 ًٍِوبلت داضتِ ثبضذ(اجبسُ ًبهِ)پزٍا. 

 

 .آى ّب دفبع وٌذمَق ذ تب اسحٌا ثِ ػٌَاى ٍویل اًتخبة وٌدر ّوِ دادگبُ ّب افزاد هی تَاًٌذ فزدی ر:ًىتِ

 (ٍویل تسخیزی.)تمبضبی ٍویل وٌذاس دادگبُ  ،هی تَاًذاگز وسی تَاًبیی هبلی ثزای گزفتي ٍویل ًذاضت

 :افزاد هی تَاًٌذ توغ لضبییلجل اس ًَضتي ضىبیت در هج

 .وٌٌذ ضىبیت خَد را طزحثذاًٌذ چگًَِ  تبدرآى هجتوغ هطَرت وٌٌذ  هطبٍر حمَلیثب                                                       

 



 

    

 دادگستزی                                                                           

 .هزدم ٍ سبسهبى ّبست ضىبیبترسیذگی ثِ هزجغ رسوی                                                                                          

 .ادارُ هی ضَد سیز ًظز رئیس لَُ لضبئیِدادگستزی                                                                                          

 

؟درصذ آى چیستى ػلت آ تػصجبًی درصَرتوٌیذثزرسی  ثِ هذت یه ّفتِ: فؼبلیت                                                                                   

 .را ثٌَیسیذ،ٍ ثِ والس ارائِ تىلیف ارسبل ًوبییذصحیح وٌتزل آى ػصجبًیت  ٍراُ وزدیذاثزاسرا آى  ِچگًَ  ىِایٌ ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                      صفَی ،فبرس ،جْزم.آهَساى ػشیش ضوب داًص آرسٍی هَفمیت رٍسافشٍى ثب                                                                                                                                     

 راُ صحیح وٌتزل آى ػصجبًیت آى ػصجبًیت اثزاسچگًَگی   ػلت ػصجبًیت   درصذ 

     ضٌجِ
     شنبه یک

     دو شنبه
     سه شنبه

     چهار شنبه
     پنج شنبه

                                                      جمعه



                                                                         

 


