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 ضؼب دیًان ػذال  اداری  گشارش ريیٍ

 ( ت قسم  ديم3۷)ضص مبٌ ديم 
 پضلهؾگا   و   نا یی

٦ام كیژق ك دارام قػ٨ٛؽ ٠ح٤ػ٨ع در  جکؼار، ج٧اٗث یا كوْیث٠ح٢ صاوؼ قا٠ٜ ٨٠ارد 

ػث یػا  ةاقغ. در ای٤سا كوْیث ٠ی 93قف ٠اق دكـ ؿاؿ   ركی٥ ٦ام كیژق در و٢١ ٨٠ارد ج٧ٗا

ح٥ ة٥ ٦ؼ ٨٠رد آكردق قغق اؿث. ١٦ی٢  ٨ً93ر ٗؼاجؼ از مؼؼ ركیػ  قػف ٠ػاق دكـ  جکؼار ـة

، آرام ایسػاد 93ایػاف قػف ٠ػاق ٣عـػث جا پ 91در ٦ؼ ٨٠رد ک٥ در آرام مادرق از ٧٠ؼ ٠اق 

 ک٤٤غة ركی٥ یا ج٧اٗحی ٚاٜة ج٨ز٥ در آف ٨٠و٨ع ٨٠ز٨د ة٨دق، آكردق قغق اؿث.

ٚاةٜ ذکؼ آ٣ک٥ ة٥ ز٧ث دریاٗث آرام اؿح٘ادق قغق در اؿحعؼاج ركی٥ قف ٠اق 

م ٚىػایی٥، ارزاّػات آرا از  ٦ام ٚىایی پژك٦كراق ٚػ٨ق ، از ؿا٠ا٥٣ آرا ك ركی93٥دكـ 

ٝی٤ک ٠ؼة٥ً٨ م٨رت گؼٗحػ٥ اؿػث. ةػ٥ ّػ كق از آ٣سػا کػ٥ ١ّػغة آرام ًؼیٙ درج 

ةاق٤غ ك ٠ـح٤غات ٨٠ز٨د  ٣ُؼ یا جكعینی ٠ی م جسغیغ ٦ا ٨٠ز٨د در ؿا٠ا٥٣، داد٣ا٥٠

رٟٔ در دؿػحؼس  ةاقػغ، ّٞػی ٦ا( ٣اَؼ ةؼ ایػ٢ آرا ٠ی در ؿا٠ا٥٣ زق١ارق رأم ك جاریط

٣ت٨دق اؿث. ةػؼ ایػ٢ اؿػاس ة٨دف ٠ح٢ آرام ةغكم، ا٠کاف ارزاع آرام ةغكم ٨٠ز٨د 

٦ام جسغیػغ٣ُؼ یػا جكعینػی، ارزػاع دادق  ٦ا ةؼ ٠ت٤ام ق١ارق ك جاریط داد٣ا٥٠ ركی٥

٦ام ةغكم ذکؼ قػغق، در قػْب جسغیػغ٣ُؼ یػا جكػعیل  ا٣غ. ةعكی از داد٣ا٥٠ قغق

٦ام ٣ٛه قغق در اؿػحعؼاج  ا٣غ، ةؼ ای٢ اؿاس از ٠ ؾ ٚؼار دادف داد٣ا٥٠ ٣ٛه قغق

دارم قغق اؿث. ةا ای٢ صاؿ در ٠ػ٨ارد ةـػیارم کػ٥ از اؿػحغالؿ ج٧اٗث یا ركی٥ ظ٨د

ٚاةٜ ج٨ز٧ی ةؼظ٨ردار ة٨دق یا اً ع از آ٧٣ا ٠٘یغ ة٨دق اؿث ك ٤٠سػؼ ةػ٥ درؾ ة٧حػؼ 

ا٣غ. در ٨٠اردم ٣یؽ داد٣ا٠ػ  جسغیػغ٣ُؼ یػا جكعینػی  قغق اؿث، ذکؼ قغق ٨٠رد ٠ی

جأییػغ ١٣ػ٨دق اؿػث  در  ٗاٚغ ٦ؼ ٨٣ع اؿحغالؿ ة٨دق ك مؼٗان داد٣ا٥٠ ةغكم را ٣ٛه یػا

 داد٣ا٥٠ قْت٥ جسغیغ٣ُؼ ارزاع قغق اؿث.  جان در ٚاٝب١غای٢ ٨٠ارد ٣یؽ ّ

                                                           
  ج٧ی٥ قغق ج٨ؿي ظا٣ٟ ٠اراؿ ةؼدةار، پژك٦كرؼ پژك٦كکغق اؿحعؼاج آرا ك ركی٥ ٚىایی 

maral.bordbar@gmail.com 
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. قولا ف/قیت ا ودن ار رعیوگآ تی دػتزدك تی  ردی هایغیون 29.1

 پشؽکآ عاسمان تأمین دختااػآ

رل ی: رعیوگآ تی اظز ی هایغیون پشؽکآ تی لقاً تخققآ ل فندآ  

 ا ودن ػودلت دادری دعت.توان  ن خارج دس دختیاردت 

در ٨٠و٨ع مػ صیث دیػ٨اف در رؿػیغگی ةػ٥ اّحػؼاض ةػ٥ آرام ک١یـػی٨ف 

 5، 1جسغیػػغ٣ُؼ 2پؽقػػکی ؿػػاز٠اف جػػأ٠ی٢ ازح١ػػاّی در چ٧ػػار داد٣ا٠ػػ٥ از قػػْب 

ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ةػا جنػؼیش  دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی٥ 3جسغیغ٣ُؼ 9ك  2جسغیغ٣ُؼ

ة٥ ٤ٗی ك جعننی ةػ٨دف ا٧َػار ٣ُػؼ ک١یـػی٨ف پؽقػکی، ا٠ْػاف ٣ُػؼ ٚىػایی در 

٦ا  دا٣غ. در ج١ا٠ی داد٣ا٥٠ ظن٨ص آف را در م صیث قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم ١٣ی

  رق٦ا ة٥ رأم كصغت ركی٥ ةػ٥ قػ١ا ٚؼار رد قکایث مادرق از قْب ةغكم ك اؿح٤اد آف

٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف ّغاٝث ادارم در ای٢ ظن٨ص جأییغ قػغق  ٨٠23/3/77رخ 4 61

ةػا جنػؼیش ةػ٥  5جسغیػغ٣ُؼ 1  دیرػؼم از قػْت٥  اؿث. ٚاةٜ ذکػؼ آ٣کػ٥ در داد٣ا٠ػ٥

کارق٤اؿی ة٨دف ٣ُؼی٥ ای٢ ک١یـی٨ف، ٚؼار ّغـ اؿح١اع د٨ّا ٣اقی از ًؼح دّػ٨ام 

 أییغ قغق اؿث.ک١یـی٨ف پؽقکی در قْب دی٨اف، ج  اةٌاؿ ٣ُؼی٥

  های پشؽکآ عاسمان تأمین دختاداػآ  . قولا ف/قیت هایغیون30.1

  ااون تأمین دختااػآ 91موموع ماا  

هدای   رل ی: تؼیین تار خ دتت/ تی تیااری خارج دس ف/قیت هایغدیون 

 تاؽو. پشؽکآ عاسمان تأمین دختااػآ مآ

٦ام پؽقکی ؿاز٠اف جػأ٠ی٢ ازح١ػاّی  م صیث ک١یـی٨ف  در ٨٠و٨ع ٠ضغكدق

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 2، قْت٥ 26/8/1393، ٨٠رخ 9309970955200404. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TFVwblFMQ1BNQVk9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 26/7/1393، ٨٠رخ 9309970955501059. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SUJQM2ErUFY5d3c9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 9، قْت٥ 17/12/1393، ٨٠رخ 9309970955901962. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TFl6ZFFFMGVEbTA9  
4.  .http://divan-edalat.ir/aho-detail/5514  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 29/9/1393، ٨٠رخ 9309970905601842. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 5
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TkZMdnQxNjJWZ1U9  

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TFVwblFMQ1BNQVk9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SUJQM2ErUFY5d3c9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TFl6ZFFFMGVEbTA9
http://divan-edalat.ir/aho-detail/5514
http://divan-edalat.ir/aho-detail/5514
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TkZMdnQxNjJWZ1U9


 171/ دكـ  ٚـ١ث ػ( 93 ؿاؿ دكـ ٠اق قفز ادارم ّغاٝث دی٨اف قْب ركی٥ گؽارش

 

، داد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ٨رخ 25/11/931جسغیغ٣ُؼزداد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ٨رخ  4در پػػ٤ر داد٣ا٠ػػ٥ از قػػْب 

دیػػ٨اف ّػػغاٝث ادارم  5جسغیػػغ٣ُؼ 9ك  4جسغیػػغ٣ُؼ 6، 3جسغیػػغ٣ُؼ 5(، 11/12/932

ام ٨٠زػػ٨د اؿػػث کػػ٥ جْیػػی٢ جػػاریط اةػػح  ةػػ٥ ةی١ػػارم را ظػػارج از مػػ صیث  ركیػػ٥

٦ام مادرق از  ٦ام پؽقکی ؿاز٠اف جأ٠ی٢ ازح١اّی دا٣ـح٥ اؿث. در داد٣ا٥٠ ک١یـی٨ف

٦ام  جسغیغ٣ُؼ ّ كق ةػؼ جأییػغً جنػؼیش داد٣ا٠ػ٥ 9جسغیغ٣ُؼ ك  6جسغیغ٣ُؼ،  5قْب 

٦ا ةػ٥ جْیػی٢ ٣ػ٨ع ةی١ػارم ك ٠یػؽاف از  ث ای٢ ک١یـػی٨فةغكم ةؼ ٠ضغكدیث م صی

کاراٗحادگی، جنؼیش ة٥ ظارج ةػ٨دف جْیػی٢ جػاریط از کػار اٗحػادگی از مػ صیث ایػ٢ 

٦ام اظیؼاٝػکؼ اؿح٤اد قػْب ةػغكم  ٦ا جأییغ قغق اؿث. ة٥ ّ كق در داد٣ا٥٠ ک١یـی٨ف

ّػغاٝث ادارم  ٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف ٨٠17/2/85رخ 6 79  ة٥ رأم كصغت ركی٥ ة٥ ق١ارق

 ٣یؽ ة٥ ٣ض٨ و٤١ی جأییغ قغق اؿث.

 . تار خ دعتق او ق وو دس هار دفتااگآ هلآ31.1

رل ی: تار خ فولر رأی دس هار دفتااگآ هلآ توعو هایغیون پشؽکآ 

 تنیاا ؽایوش تار خ دعتق او ق وو دس هار دفتااگآ هلآ دعت.

٨رخ جسغیغ٣ُؼزداد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ 2، 7جسغیػػغ٣ُؼ 1در قػػف داد٣ا٠ػػ٥ از قػػْب 
دی٨اف ّغاٝث ادارم در  1ةغكم 5ةغكم ك  1(، 11/6/939، داد٣ا٥٠ ٨٠رخ 21/11/938

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 4، قْت٥ 25/11/1393، ٨٠رخ 9309970955402005ق١ارق رأم ٧٣ایی:  .1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cEl1QkxNK3NGdWs9  
 جسغم ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 4، قْت٥ 11/12/1393، ٨٠رخ 9309970955402089ق١ارق رأم ٧٣ایی: . 2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MjBhRnRBcGpGaUU9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 9/7/1393، ٨٠رخ 9309970955500951رق رأم ٧٣ایی: . ق١ا3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MXRDeGdMbE5CQ2M9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 6، قْت٥ 5/11/1393، ٨٠رخ 9309970955601086م ٧٣ایی: . ق١ارق رأ4

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TWw2cGNjdW53dFU9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 9، قْت٥ 29/10/1393، ٨٠رخ 9309970955901446ایی: . ق١ارق رأم 5٧٣

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cFg4MVhyNCs1TWc9  
6.  .http://divan-edalat.ir/aho-detail/1462  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 18/11/1393، ٨٠رخ 9309970905602179. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 7
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZlRkbHIwdk91MDg9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 21/11/1393، ٨٠رخ 9309970955200831. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 8
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZElNYVcrVlY5UHc9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم.  2، قْت٥ 11/6/1393، ٨٠رخ 9309970955200190. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 9

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cEl1QkxNK3NGdWs9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MjBhRnRBcGpGaUU9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MXRDeGdMbE5CQ2M9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TWw2cGNjdW53dFU9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cFg4MVhyNCs1TWc9
http://divan-edalat.ir/aho-detail/1462
http://divan-edalat.ir/aho-detail/1462
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZlRkbHIwdk91MDg9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZElNYVcrVlY5UHc9
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ام ٚاةٜ ٠كا٦غق اؿػث کػ٥  ٨٠و٨ع جاریط اؿحضٛاؽ ص٨ٛؽ از کار اٗحادگی کٞی، ركی٥

جاریط مغكر صکٟ از کار اٗحادگی ج٨ؿي ک١یـی٨ف پؽقکی ة٤یاد ق٧یغ را، ة٥ ٨٤ّاف 
٦ام مػادرق  ق٤اؿایی ٨١٣دق اؿث. در داد٣ا٠ػ٥جاریط اؿحضٛاؽ ص٨ٛؽ از کار اٗحادگی 

مؼٗان ةػ٥ ٠ػ ؾ ةػ٨دف  93جسغیغ٣ُؼ در قف ٠اق دكـ  2جسغیغ٣ُؼ ك  1م  از قْت٥
جاریط رأم ک١یـی٨ف ة٥ از کار اٗحػادگی کٞػی ةػ٥ ٤ّػ٨اف جػاریط اؿػحضٛاؽ صٛػ٨ؽ 
٠ـح١ؼم اقارق قغق اؿث ةا ای٢ صاؿ در ؿایؼ داد٣ا٥٠ ة٥ ٠ ؾ ٣ت٨دف جاریط قػغت 

ةی١ارم ٣یؽ جنؼیش قغق اؿث. ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥ ٗؼد از جاریط صکٟ ک١یـی٨ف ة٥ یاٗح٢ 
گؼدد ٦ػؼ چ٤ػغ کػ٥  از کار اٗحادگی کٞی، كازغ قؼایي از کار اٗحادگی کٞی جٞٛی ٠ی

جؼ( ة٥ ٨٠زب قغت یػاٗح٢ ةی١ػارم ١ّػ ن ٣ػاج٨اف  ١٠ک٢ اؿث در جاریط دیرؼمزٚتٜ
 قغق ةاقغ.

٣ػاَؼ ةػؼ  2ةػغكم 1م  قْت٥ 9209970905100075م  م ق١ارق در داد٣ا٥٠

م ةؼٚػؼارم ٠ـػح١ؼم از کػار اٗحػادگی، در وػ٢١  رؿیغگی ة٥ د٨ّایی ة٥ ظ٨اؿػح٥
صٛی ظ٨ا٦اف ٣ـتث ة٥ ٠ٛؼرم از کار اٗحػادگی ةػ٥ ز٧ػث ّػغـ  اؿحغالؿ ظ٨د ةؼ ةی

رٟٔ ادّام ظ٨ا٦اف ٣ـتث ة٥ جاریط از کػار اٗحػادگی ٚتػٜ از  پؼداظث صٙ ةی٥١، ّٞی
ریط مغكر صکٟ ک١یـی٨ف را ةػ٥ ٤ّػ٨اف جػاریط اؿػحضٛاؽ مغكر صکٟ ک١یـی٨ف، جا

ٗؼد ٣ـتث ة٥ ٠ـح١ؼم از کار اٗحػادگی جٞٛػی ١٣ػ٨دق اؿػث. ةػ٥ ١٦ػی٢ جؼجیػب در 
ةغكم ة٥  1م  م مادرق از قْت٥ جسغیغ٣ُؼ ك داد٣ا٥٠ 2م  ٦ام مادرق از قْت٥ داد٣ا٥٠
 از آ٣سا ک٥ ٠ـػح١ؼم از کػار اٗحػادگی کٞػی از 9209970905100074 3م ق١ارق

جاریط مغكر صکٟ ک١یـی٨ف ة٥ از کاراٗحادگی پؼداظػث قػغق اؿػث، ٗػؼض كزػ٨د 
١٣ایغ. ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥ چ٨ف ٠تػغأ اؿػحضٛاؽ ٣ـػتث ةػ٥ ٠ـػح١ؼم  ٨ْ٠ٚات را رد ٠ی

جاریط مغكر صکٟ ک١یـی٨ف اؿث پؾ پػیف از آف اؿػحضٛاٚی ةػؼام ٗػؼد ٠حنػ٨ر 
                                                                                                                       

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEFWVnZQcEp
Pblk9  

٠س٥ّ٨١ آرام ةغكم دی٨اف ّغاٝث ادارم،  5، قْت٥ 4/2/92، ٨٠رخ 9209970900500166. ق١ارق داد٣ا٥٠: 1

 .48ص(، 92زؿاؿ ٚىایی قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم

ةغكم دی٨اف ّغاٝث ادارم، ٠س٥ّ٨١  1، قْت٥ 14/2/92، ٨٠رخ 9209970905100075. ق١ارق داد٣ا٥٠: 2

 .37ص(، 92زؿاؿ آرام ٚىایی قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم

ّغاٝث ادارم، ٠س٥ّ٨١  ةغكم دی٨اف 1، قْت٥ 14/2/92، ٨٠رخ 9209970905100074. ق١ارق داد٣ا٥٠: 3

 .48ص(، 92زؿاؿ آرام ٚىایی قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEFWVnZQcEpPblk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEFWVnZQcEpPblk9
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ةػغكم در  5م  ْت٥م قػ ًػ٨ر داد٣ا٠ػ٥ ٣ت٨دق ک٥ ٨ْ٠ٚاجی ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ ةاقػ٤غ. ١٦ی٢
م ص٨ٛؽ ك ٠ؽایام از کار اٗحادگی کٞی ٠ؼة٨ط ة٥ جاریط ٚتٜ  اؿحغالٝی ٠كاة٥، ٠ٌاٝت٥

 از رأم ک١یـی٨ف را ٚا٣٨٣ی ٣غاؿح٥ اؿث.  

 . دػتثار  ااون قفاظت ار تزدتز دؽؼی  32.1

رل ی:  ااون قفاظت ار تزدتز دؽؼی تی موخة  ااون مو ز ت خدومات  

 هؾوری اغخ ؽو  دعت.
٨٠و٨ع ٣ـط یا ّغـ ٣ـط ٚا٨٣ف ص٘اَث در ةؼاةؼ اقػ٥ْ ةػ٥ ٨٠زػب ٚػا٨٣ف در 

جسغیػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ  ٠8غیؼیث ظغ٠ات کك٨رم، در ؿػ٥ داد٣ا٠ػ٥ از قػْب 
ام  دی٨اف ّغاٝث ادارم ركیػ٥ 3جسغیغ٣ُؼ 3( ك 15/11/932ك داد٣ا٥٠ ٨٠رخ  6/8/931

کػار ةػا اقػ٥ْ ةػ٥ اْٝػادق  رٟٔ ج٘اكت در چر٣٨ری پؼداظػث ٨ٗؽ ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ّٞی
ٚا٨٣ف ٠غیؼیث ظغ٠ات کك٨رم، در ٣ـػط ٚػا٨٣ف ص٘اَػث در ةؼاةػؼ  ٨٠68زب ٠ادق 

اق٥ْ ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ف ٠غیؼیث ظغ٠ات کك٨رم كوْیث یکـا٣ی دار٣غ. ة٥ ای٢ ٣ضػ٨ 
ةغكم ٠ت٤ػی  10  جسغیغ٣ُؼ، اؿحغالؿ قْت٥ 8  از قْت٥ ٨٠6/8/93رخ   ک٥ در داد٣ا٥٠
٨ف ص٘اَث در ةؼاةؼ اق٥ْ ة٥ ٨٠زب جن٨یب ٚا٨٣ف رٟٔ ٤٠ـ٨خ قغف ٚا٣ ةؼ ای٤ک٥ ّٞی

ٚػا٨٣ف ٠ػغیؼیث  ٠68ػادق  3اْٝادق ة٥ ٨٠زب ة٤غ  ٠غیؼیث ظغ٠ات کك٨رم، ای٢ ٨ٗؽ
ظغ٠ات کك٨رم ٚاةٜ پؼداظث ظ٨ا٦غ ةػ٨د ك کػا٦ف ٠یػؽاف آف در ٚاٝػب پؼداظػث 
  ج٘اكت جٌتیٙ زتؼاف ظ٨ا٦غ قغ، جأییغ قػغق اؿػث. ةػ٥ ١٦ػی٢ جؼجیػب در داد٣ا٠ػ٥

ةغكم ٣اَؼ ةؼ جنؼیش ة٥  10  جسغیغ٣ُؼ، اؿحغالؿ قْت٥ 8  از قْت٥ ٨٠15/11/93رخ 
 3اق٥ْ در ٚاٝب ة٤ػغ   ای٤ک٥ ةْغ از ازؼایی قغف ٚا٨٣ف ٠غیؼیث ظغ٠ات کك٨رم صٙ

  پؼداظث ظ٨ا٦غ قغ، جأییغ قغق اؿث. ة٥ ١٦ی٢ ٣ض٨ داد٣ا٥٠ مادرق از قْت٥ ٠68ادق 
ٚا٨٣ف ص٘اَث در ةؼاةػؼ اقػ٥ْ  جسغیغ٣ُؼ اؿحغالؿ قْت٥ ةغكم ٠ت٤ی ةؼ ّغـ ٣ـط 3

ٚا٨٣ف ٠ػغیؼیث ظػغ٠ات  68را ج٨ٞیضان ٣ٛه ٨١٣دق ك ةؼ ٝؽكـ پؼداظث ةؼ ٠ت٤ام ٠ادق 

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 8، قْت٥ 6/8/1393، ٨٠رخ 9309970955800200. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=c2tScG9XQ0pWUHc9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 8، قْت٥ 15/11/1393، ٨٠رخ 9309970955801031. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=d001U0RTUy9MSEk9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 3، قْت٥ 6/11/1393، ٨٠رخ 9309970955301285. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UFZmUkJDLzE3Y1E9  
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رٟٔ جأکیػغ ةػؼ ا٠کػاف  ٦ا ّٞػی کك٨رم جنؼیش دارد. ةؼ ای٢ اؿاس در ٦ؼ ؿ٥ داد٣ا٥٠
ٚػا٨٣ف ٠ػغیؼیث ظػغ٠ات کكػ٨رم ةػؼ  ٠68ادق  3پؼداظث صٙ اق٥ْ ة٥ ٨٠زب ة٤غ 

 ا٣غ. ر ةؼاةؼ اق٥ْ اّ ـ ٣ُؼ ٨١٣دق٣ـط ٚا٨٣ف ص٘اَث د

 . دثز دقکا  مزدخغ  نا آ تز مزدخغ غیز  نا آ  33.1 

رل ی: فولر قکم تزدئت ار مزدخغ  نا آش مااغ دس رعیوگآ ل فدولر  

 تاؽو. قکم مقکومیت ار مزدخغ دادری ااآ

در ٨٠و٨ع جأدیؼ مغكر صکٟ ةؼائث در ٠ؼازِ ٚىایی ةؼ رؿیغگی ٠ؼازِ قػت٥ 

 ٦1ام رؿیغگی ة٥ جعٞ٘ات ادارم(، در ٦٘ث داد٣ا٠ػ٥ از قػْب  ز٦یئثٚىایی ادارم 

، داد٣ا٠ػػػ٥ 6/8/922، داد٣ا٠ػػػ٥ ٠ػػػ٨رخ 31/2/931جكػػػعیل زداد٣ا٠ػػػ٥ ٠ػػػ٨رخ 

ك داد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ٨رخ  3/8/934جسغیػػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ٨رخ  2( ك ٠21/5/933ػػ٨رخ

ام ٠كػا٦غق  دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ركیػ٥ 7جسغیغ٣ُؼ 8، 6جسغیغ٣ُؼ 5(، 24/10/925

ق٨د ک٥ مغكر صکٟ ةؼائث در ٠ؼازِ ٚىایی را ٠ا٣ِ از مغكر صکٟ ٠ضک٠٨یث در  ٠ی

 دا٣غ. ٠ؼازِ ادارم ١٣ی

ةػغكم کػ٥ وػ٢١   جسغیػغ٣ُؼ، اؿػحغالؿ قػْت٥ 8  مادرق از قْت٥  در داد٣ا٥٠

٦ػام  جنؼیش ة٥ ای٤کػ٥ مػغكر ةؼائػث از ٣اصیػ٥ ٠ؼازػِ ٚىػایی در رؿػیغگی ٦یئث

أم ٦یئث رؿیغگی ة٥ جعٞ٘ات ادارم را ة٥ رؿیغگی ة٥ جعٞ٘ات ادارم ٠ؤدؼ ٣یـث، ر

                                                           
 جكعیل دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 31/2/1393، ٨٠رخ 9309970905100082. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=b0FnTUZYalJCL289  
جكعیل دی٨اف ّغاٝث ادارم،  1، قْت٥ 6/8/1392، ٨٠رخ 9209970905100692. ق١ارق داد٣ا٥٠: 2

 .398(، ص ٠92س٥ّ٨١ آرام ٚىایی قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم زؿاؿ 

 جكعیل دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 21/5/1393، ٨٠رخ 9309970905100159. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dXlwN2hCcTdIQ2s9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 2، قْت٥ 3/8/1393، ٨٠رخ 9309970955200349رأم ٧٣ایی:  . ق١ارق 4
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzlqS1lZZTUvM2c9  

جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم،  2، قْت٥ 24/10/1392، ٨٠رخ 9209970955200004ا٥٠: . ق١ارق داد5٣

 .423(، ص ٠92س٥ّ٨١ آرام ٚىایی قْب دی٨اف ّغاٝث ادارمزؿاؿ 

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 20/11/1393، ٨٠رخ 9309970955502211. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  6
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cFVmeWdPd3Q2RnM9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 8، قْت٥ 10/12/1393، ٨٠رخ 9309970955801260. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  7
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TzlqS1lZZTUvM2c9  
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٨٠زب ّغـ رّایث ج٤اؿب زؼـ ك ٠سازات ٣ٛه ٨١٣دق اؿػث جأییػغ کػؼدق اؿػث. از 

ةػغكم صحػی در ٗػؼض كصػغت   رؿػغ قػْت٥ ةغكم ة٥ ٣ُػؼ ٠ی  ٣ض٨ق ا٣كام داد٣ا٥٠

٤ّاكی٢ اج٧ا٠ی زاظح س( ك اصؼاز ةؼائث از آف در ٧٣ػاد ٚىػایی، ٣ُػؼ ةػ٥ مػ صیث 

  ٚىػایی دارد. ةػ٥ ١٦ػی٢ ٣ضػ٨ در داد٣ا٠ػ٥ ٨٤ّاف در ٠ؼازػِ قت٥ رؿیغگی ة٥ ١٦اف

ّػغـ   رؿغ جأکیػغ ةػؼ ركیػ٥ ٣ُؼ ٠ی ، ة3/8/93٥جسغیغ٣ُؼ ٨٠رخ  2م  مادرق از قْت٥

جأدیؼ ةؼائث در ٠ؼازِ ٚىایی در رؿػیغگی ٠ؼازػِ قػت٥ ٚىػایی ٣ػاَؼ ةػؼ ٠ػ٨ردم 

١٦ی٢ ٣ض٨  دا٣ـح٥ قغق اؿث ک٥ ٨٤ّاف جعٖٞ ادارم ك زؼـ ٚىایی یکـاف اؿث. ة٥

جسغیغ٣ُؼ ٣یؽ ةؼ ّغـ ١٠ا٣ْث اصؼاز ةؼائػث در ٠ؼزػِ  5  مادرق از قْت٥  در داد٣ا٥٠

ا٣كػام   ٚىایی از رؿیغگی ٠ؼازِ قت٥ ٚىایی، جنؼیش قغق اؿث. ةایغ گ٘ث از ٣ض٨ق

ق٨د ک٥ ٨٤ّاف زؽایػی ك ادارم ١ّػٜ ا٣سػاـ قػغق یکـػاف  ٨ًر دریاٗث ٠ی رأم ای٢

 2جكػػعیل،  1ا٣كػػام آرام مػػادرق از قػػْت٥   ةاقػػغ. ةػػؼ ایػػ٢ اؿػػاس از ٣ضػػ٨ق ١٣ی

رؿغ ٗؼض ٠ػؤدؼ ٣تػ٨دف ةؼائػث در ٠ؼازػِ  ٣ُؼ ٠ی  ( ة24/10/92٥جسغیغ٣ُؼ ز٨٠رخ 

ٚىایی ةؼ رؿیغگی ك ٠ضک٠٨یث در ٠ؼازِ قت٥ ٚىایی ٣ػاَؼ ةػؼ صػاٝحی اؿػث کػ٥ 

 ةاق٤غ.   ٤ّاكی٢ اج٧ا٠ی یکـاف ١٣ی
ای٢ ٨٠وػ٨ع، ٠كػحؼؾ ٚاةٜ ذکؼ آ٣ک٥ ة٥ ٨ًر کٞی در ٣ُؼیات ص٨ٛٚی ٣اَؼ ةؼ 

یا ٔیؼ ٠كحؼؾ ة٨دف ٤ّاكی٢ اج٧ا٠ی در كز٥ کی٘ؼم ك ادارم، در جأدیؼ ةؼائث کی٘ؼم 
در رؿیغگی ادارق ٨٠دؼ دا٣ـح٥ قغق اؿث. ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥ در م٨رت یکـػاف ةػ٨دف 
٨٤ّاف اج٧ا٠ی در ٦ؼ دك كز٥ زةؼام ٠ذاؿ اظح س( رؿیغگی ٚىایی ك مػغكر صکػٟ 

دؼ دا٣ـػح٥ قػغق ك در مػ٨رت ٠ح٘ػاكت ةػ٨دف ٤ّػاكی٢ ةؼائث در رؿیغگی ادارم ٠ؤ
زوؼب ك زؼح/ رٗحار ظ ؼ قئ٨ف ادارم( مغكر صکٟ ٚىایی را ٠ػؤدؼ در رؿػیغگی 

جسغیػغ٣ُؼ دیػ٨اف  1ام دیرؼ مػادرق از قػْت٧ی  ة٥ ّ كق دادا٣ا٥٠ 1دا٣غ. ادارم ١٣ی
 2ّغاٝث ادارم در و٢١ اؿحغالؿ، ة٥ ای٢ ج٘کیک اقارق دارد.

٦ا در ظن٨ص یکـاف ة٨دف یػا ٠ح٘ػاكت  دف ّتارات داد٣ا٥٠رٟٔ ركق٢ ٣ت٨ ّٞی

                                                           
، ٠ض١غ ا٠ا٠ی  ک٨رش اؿح٨ار ؿ٤رؼم، زٞغ یک، چاپ ٦٘غ٦ٟ، ق وو دادری. ةؼام اً ع ةیكحؼ ف.ؾ ة٥: 1

 .284، ص ٠1393یؽاف، 
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 26/5/1393، ٨٠رخ9309970905600615. ق١ارق رام ٧٣ایی:  2

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=b3R6U1pHbXU
4TjQ9  
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٦ا ةػؼ ّػغـ  داد٣ا٠ػ٥  ة٨دف ٤ّاكی٢ ٠سؼ٠ا٥٣ ك جعٞ٘ات ادارم، ة٥ ز٧ث جنػؼیش ١٦ػ٥
١٠ا٣ْث مغكر صکٟ ةؼائث در ٠ؼازِ ٚىایی ةػؼ رؿػیغگی قػت٥ ٚىػایی، در ةعػف 

 ٦ا آكردق قغق اؿث.  ركی٥

 ات دادریهای رعیوگآ تی تخلف . موخثات ا ل  ردی هیئت34.1
های رعیوگآ تی تخلفدات   رل ی: مغتنو ل مغتو  اثوان  ردی هیئت

 تاؽو. دادری دس موخثات ا ل د ن  رد ار ؽؼة ا ودن ػودلت دادری مآ
٦ػام  در ٨٠و٨ع ک٤حػؼؿ قػکٞی قػْب دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ةػؼ آرام ٦یئث

 2جسغیػغ٣ُؼ 8ك  1جسغیػغ٣ُؼ 6رؿیغگی ة٥ جعٞ٘ات ادارم در دك داد٣ا٥٠ از قػْب 
ق٨د ک٥ ٠ـح٤غ ك ٠ـحغؿ ٣ت٨دف ای٢ آرا را از ٨٠زتات ٣ٛه آ٧٣ا  ام ٠كا٦غق ٠ی ركی٥

جسغیغ٣ُؼ اؿحغالؿ  8  مادرق از قْت٥  دا٣غ. داد٣ا٥٠ در قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠ی
ةغكم ٠ت٤ی ةؼ ٣ٛه رأم ٦یئث رؿیغگی ة٥ جعٞ٘ات ادارم ة٥ ز٧ث ٠ـح٤غ ك   قْت٥

جسغیػغ٣ُؼ  6  مػادرق از قػْت٥  . در داد٣ا٠ػ٠٥ـحغؿ ٣ت٨دف آف را جأییغ ٨١٣دق اؿػث
ةغكم در رد اّحؼاض ة٥ رأم ٦یئػث رؿػیغگی ةػ٥ جعٞ٘ػات ادارم ك   اؿحغالؿ قْت٥
٦ػام رؿػیغگی ةػ٥  ةغكم ةؼ ٝؽكـ ٠ـح٤غ ك ٠ـحغؿ ةػ٨دف رأم ٦یئث  جنؼیش قْت٥

ةاقغ ك ٚاةػٜ  جعٞ٘ات ادارم زة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥ رأم ٨٠رد اّحؼاض ٠ـح٤غ ك ٠ـحغؿ ٠ی
 ـث( جأییغ قغق اؿث.٣ٛه ٣ی

. ػو  داققار مقزل  توان تی مناىق رلعدتا آ ار  دااون خدذب    35.1

 ایزلی داغااآ تی ا اه مقزل  ل الر دفتاا  ل مناىق خنگآ

ؽو  مدزتثو تدا خدومت ار     های ذخیز  رل ی: پزادخت لخو  مزخقآ

 تاؽو. ا اه مقزل ش دػم دس خومت ار مناىق رلعتا آ ل ؽازی مآ

٤٠غم از یک ٠اق ٠ؼظنی ة٥ ازام ٦ؼ ؿاؿ ظغ٠ث در ٤٠ػاًٙ  در ٨٠و٨ع ة٧ؼق

دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم  1جسغیغ٣ُؼ 8ك  3جسغیغ٣ُؼ ٠1ضؼكـ، در دك داد٣ا٥٠ از قْب 

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 6، قْت٥ 11/11/1393، ٨٠رخ 9309970955601130. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eXFLMmNZcWlJRG89  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 8، قْت٥ 23/12/1393، ٨٠رخ 9309970955801376. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=M3RZRlI0Q3BHWkk9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 12/11/1393، ٨٠رخ 9309970905602124. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=M1dkTGt3ZHR3c1k9  

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eXFLMmNZcWlJRG89
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=M3RZRlI0Q3BHWkk9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=M1dkTGt3ZHR3c1k9
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ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ظغ٠ث در ٤٠اًٙ ٠ضؼكـ را ٤٠ضنؼ ةػ٥ ٤٠ػاًٙ ركؿػحایی  ركی٥

ًٙ ٣غا٣ـح٥ ك ٠ـحعغ٠ی٢ قأٜ در ٤٠اًٙ ق٧ؼم ٣ٛاط ٠ضؼكـ ك دكر اٗحػادق ك ٤٠ػا

 ةاقغ.  ز٤ری ٣یؽ ظغ٠حكاف، ٠ك٨١ؿ ٨٤ّاف ظغ٠ث در ٥ٌٛ٤٠ ٠ضؼكـ ٠ی

 . دعتق او سلخی اغثت تی مغتازی تاسمااوگان ار فزك دسالدج36.1

پزادس متوفآش مااغ دس تزخورادری دس مغدتازی   تیای  رل ی: دسالدج سلخی

 تاؽو. تاسمااوگان ااآ

ا٣ػغگاف، در ٗػؼض ٠ح٨ٗی ٣ـتث ة٥ ٠ـػح١ؼم ةاز٠  در ٨٠و٨ع اؿحضٛاؽ زكز٥

، 20/12/932جسغیػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ  4ازدكاج كم، در ٦٘ث داد٣ا٠ػ٥ از قػْب 

، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 23/7/934جسغیغ٣ُؼ زداد٣ا٥٠ ٨٠رخ  5(، 29/10/933داد٣ا٥٠ ٨٠رخ 

،  29/9/937جسغیػػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ٨رخ  9( ك 5/6/936، داد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ٨رخ 1/5/935

ام ٚاةٜ ٠كا٦غق اؿػث کػ٥ ازدكاج  اٝث ادارم ركی٥( دی٨اف ّغ5/8/938داد٣ا٥٠ ٨٠رخ 

پؼداز ٠ح٨ٗی ٣ـػتث  ةی٥١  پؼداز ٠ح٨ٗی را ٨٠زتی در ّغـ اؿحضٛاؽ زكز٥ زكز٥ ةی٥١

٦ام ةغكم جأییغ قػغق در قػْب  دا٣غ. در ج١ا٠ی داد٣ا٥٠ ة٥ ٠ـح١ؼم ةاز٠ا٣غگاف ١٣ی

( 1391ٚػا٨٣ف ص١ایػث ظػا٨٣ادق ز٠نػ٨ب  ٠48ػادق  1گ٘ح٥ ة٥ ة٤غ  جسغیغ٣ُؼ پیف

                                                                                                                       
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 8، قْت٥ 5/11/1393، ٨٠رخ 9309970955800942. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cytRQlBHU3RuZms9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 4، قْت٥ 20/12/1393، ٨٠رخ 9309970955402165. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NUdGOG5YQXBHa1U9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 4، قْت٥ 29/10/1393، ٨٠رخ 9309970955401910. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=alVWR0dQN0JvS009  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 23/7/1393، ٨٠رخ 9309970955501025. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  4

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Z2d1YmVzWCtWVEE9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 1/5/1393، ٨٠رخ 9309970955500541. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  5

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=M0NFY25FZms
rdmM9  

 غاٝث ادارم.جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّ 5، قْت٥ 5/6/1393، ٨٠رخ 9309970955500736. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  6
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UGNEK29qWX
ZlV009  

 سغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم.ج 9، قْت٥ 29/9/1393، ٨٠رخ 9309970955901172. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  7
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RDl0b0ZhMkovYlU9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 9، قْت٥ 5/8/1939، ٨٠رخ 9309970955900789. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  8
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YlZqam5NT3A2QWs9  

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cytRQlBHU3RuZms9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NUdGOG5YQXBHa1U9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=alVWR0dQN0JvS009
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Z2d1YmVzWCtWVEE9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=M0NFY25FZmsrdmM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=M0NFY25FZmsrdmM9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UGNEK29qWXZlV009
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UGNEK29qWXZlV009
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RDl0b0ZhMkovYlU9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YlZqam5NT3A2QWs9
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 اؿح٤اد قغق اؿث. 

 . تار خ دعتق او مغتازی تاسمااوگان37.1

 تاؽو.   رل ی: تار خ دعتق او مغتازی تاسمااوگان دس تار خ فوت مآ

در ٨٠و٨ع ز٠اف اؿحضٛاؽً دریاٗثً ٠ـح١ؼم ةاز٠ا٣غگاف، در ٥٣ داد٣ا٠ػ٥ از 

، 28/10/932، داد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ٨رخ 21/8/931جسغیػػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ٨رخ  9قػػْب 

، داد٣ا٥٠ ٨٠رخ 9/12/934جسغیغ٣ُؼ زداد٣ا٥٠ ٨٠رخ  5(، ٨٠23/4/933رخ  داد٣ا٥٠

ك  8/918/--ةػغكم زداد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 15ك  7ةػغكم 16، 6جكعیل 2(، 26/7/935

ام ٠ت٤ػی ةػؼ اؿػحضٛاؽ  دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم، ركیػ٥( 31/1/929داد٣ا٥٠ ٨٠رخ

ح١ؼم ٠ـح١ؼم از ز٠اف ٨ٗت كز٨د دارد. ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥، جاریط اؿحضٛاؽ ٠ـ

جاریط ٨ٗت دا٣ـح٥ قغق اؿث ٥٣ جاریط رأم ٦یئث صػٜ اظػح ؼ کػار یػا رأم 

٠ْػارض در   ةریؼ یػا جػاریط ٣ٛػه ةعكػ٤ا٥٠ دی٨اف یا جاریط جٛاوام ٠ـح١ؼم

 ٦یأت ٠٨١ّی.

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 9، قْت٥ 21/8/1393، ٨٠رخ 9309970955900966. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TGEvWG5QT0g1RnM9  
 غیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم.جس 9، قْت٥ 28/10/1393، ٨٠رخ 9309970955901375. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UFhuaWtORFNvYmc9  
 جسغیغ٣ُؼ دكیاف ّغاٝث ادارم. 9، قْت٥ 23/4/1393، ٨٠رخ 9309970955900041. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ak9ybmNFcHB
QZVU9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 9/12/1393، ٨٠رخ 9309970955502419. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  4
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZkdNWmFsaXdibFE9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 26/7/1393، ٨٠رخ 9309970955501055. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  5
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QUVnVnhCNWUwRXc9  

جكعیل دی٨اف ّغاٝث ادارم،  2، قْت٥ 30/7/1392، ٨٠رخ 9209970905200156. ق١ارق داد٣ا٥٠: 6

 .371(، ص ٠92س٥ّ٨١ آرام ٚىایی قْب دی٨اف ّغاٝث ادارمزؿاؿ 

ةغكم دی٨اف ّغاٝث ادارم، ٠س٥ّ٨١  15، قْت٥ 8/1391/--، ٨٠رخ 9109970901602555. ق١ارق داد٣ا٥٠: 7

 .131(، ص91آرام ٚىایی قْب دی٨اف ّغاٝث ادارمزؿاؿ 

ةغكم دی٨اف ّغاٝث ادارم، ٠س٥ّ٨١  15، قْت٥ 8/1391/--، ٨٠رخ 9109970901501671داد٣ا٥٠:. ق١ارق 8

 .133(، ص91آرام ٚىایی قْب دی٨اف ّغاٝث ادارمزؿاؿ 

ةغكم دی٨اف ّغاٝث ادارم،  15، قْت٥ 31/1/1392، ٨٠رخ 9209970901500121. ق١ارق داد٣ا٥٠: 9

 .26ص(، 92 زؿاؿ٠س٥ّ٨١ آرام ٚىایی قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TGEvWG5QT0g1RnM9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UFhuaWtORFNvYmc9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ak9ybmNFcHBQZVU9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ak9ybmNFcHBQZVU9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZkdNWmFsaXdibFE9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QUVnVnhCNWUwRXc9
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 تیکاری تا سمان تاساؾغتگآ  . پزادخت تیای38.1

عدا  عدن  دا     55تیکاری هدی ادردی    رل ی: تی مؾاولین  ااون تیای

 ؽوا. ؽنو تا سمان تاساؾغتگآش تیای تیکاری پزادخت مآتیؾتز تا

ؿػاؿ ؿػ٢ ك ةیكػحؼ کػ٥  55ةیکارم ة٥ اٗؼاد دارام   در ٨٠و٨ع پؼداظث ةی٥١

 5، 1جسغیػغ٣ُؼ 4ةاق٤غ، در ؿ٥ داد٣ا٥٠ از قػْب  م ةیکارم ٠ی ٠ك٨١ؿ ٚا٨٣ف ةی٥١

ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ةا اؿػح٤اد  دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی٥ 3جسغیغ٣ُؼ 10، 2جسغیغ٣ُؼ

(، ای٢ اٗػؼاد 1369ٚا٨٣ف ةی٥١ ةیکارم ٠ن٨ب  7ةیکارم زجتنؼق ٠ادق   ة٥ ٚا٨٣ف ةی٥١

را ٠اداـ ک٥ اقحٕاؿ ة٥ کار ٣غاقح٥ ةاق٤غ ٠ـحضٙ دریاٗػث ةی١ػ٥ ةیکػارم جػا ز٠ػاف 

 ةاز٣كـحری دا٣ـح٥ اؿث. 

ار رعیوگآ تی اػالی ػلیدی  . ف/قیت ؽؼة ا ودن ػودلت دادری 39.1

 عاسمان اظا  پشؽکآ هل هؾور

رل ی: رعیوگآ تی اػالی ػلیی عاسمان اظا  پشؽکآ هل هؾور خارج 

 تاؽو. دس ف/قیت ؽؼة ا ودن ػودلت دادری مآ
در ٨٠و٨ع م صیث قْب دی٨اف در رؿیغگی ة٥ دّاكم ّٞیػ٥ ؿػاز٠اف ٣ُػاـ 

دیػ٨اف  5جسغیػغ٣ُؼ 8ك  4جسغیػغ٣ُؼ 1پؽقکی کٜ کك٨ر در دك داد٣ا٠ػ٥ از قػْب 
ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ؿاز٠اف ٣ُاـ پؽقکی کػٜ کكػ٨ر را از ز١ٞػ٥  ّغاٝث ادارم ركی٥

ٚا٨٣ف جكکی ت ك آیی٢ دادرؿی دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم  10  ٦ام ٨٠و٨ع ٠ادق ؿاز٠اف
دا٣غ. ٚاةػٜ  ٣غا٣ـح٥ ك در ٣حیس٥ قْب دی٨اف را در رؿیغگی ة٥ ای٢ دّاكم ماٝش ١٣ی

مػادرق از « ّػغـ مػ صیث»جسغیػغ٣ُؼ، ٚػؼار  1  مادرق از قْت٥  ذکؼ آ٣ک٥ داد٣ا٥٠

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 4، قْت٥ 26/7/1393، ٨٠رخ 9309970955401163. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NVM5bzRzMDJHejA9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 29/7/1393، ٨٠رخ 9309970955501139. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=aVJwcTZhZjdEMzA9  
ث ادارم. 10، قْت٥ 27/10/1393، ٨٠رخ 9309970956000836. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3  جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغٝا

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bXJhU2ZIa2FjMEU9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 8/11/1393، ٨٠رخ 9309970905602096. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  4

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SFpUelJ3cUcrU2c9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 8، قْت٥ 24/12/1393، ٨٠رخ 9309970955801385. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  5

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QnluWEhyNjYzZlk9  

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NVM5bzRzMDJHejA9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=aVJwcTZhZjdEMzA9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bXJhU2ZIa2FjMEU9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SFpUelJ3cUcrU2c9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QnluWEhyNjYzZlk9
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مػادرق   ةغكم دی٨اف ّغاٝث ادارم را جأییغ ٨١٣دق اؿث. در صاٝی ک٥ داد٣ا٥٠ 1  قْت٥
ةػغكم دیػ٨اف را جأییػغ  3  مادرق از قػْت٥« رد قکایث»جسغیغ٣ُؼ ٚؼار  8  از قْت٥

 ةاقغ. ٨١٣دق اؿث ک٥ از ای٢ ز٧ث دارام ج٧اٗث ٠ی

 ف/قیت ا ودن ار رعیوگآ تی اػالی ااظز تز  زدراداها. 40.1

رل ی: رعیوگآ تی اػالی ااؽآ دس  زدرادا خارج دس فد/قیت ؽدؼة   

 ا ودن ػودلت دادری دعت. 
در ٨٠و٨ع م صیث قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم در رؿیغگی ة٥ دّػاكم ٣اقػی 

 3غیػغ٣ُؼجس 5ك  2جسغیػغ٣ُؼ 3، 1جسغیػغ٣ُؼ 1از ٚؼارداد در ؿ٥ داد٣ا٠ػ٥ از قػْب 
ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ رؿیغگی ة٥ ای٢ دؿث دّاكم را ظػارج  دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی٥

دا٣ػغ. در ٦ػؼ ؿػ٥ داد٣ا٠ػ٥ ةػ٥ مػ صیث  از م صیث قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠ی
 ٠ضاکٟ ٠٨١ّی در رؿیغگی ة٥ ای٢ دّاكم جنؼیش قغق اؿث. 

 . تدو واظز خودهآ دس  زدر ػو  ف/قیت41.1

 قیتش  اتل تدو واظز خودهآ ایغت.رل ی:  زدر ػو  ف/
در ٨٠و٨ع جسغیغ٣ُؼ ظ٨ا٦ی از ٚؼار ّغـ مػ صیث مػادرق از قػْب دیػ٨اف 

 7جسغیػػغ٣ُؼ،  35جسغیػػغ٣ُؼ ك  14ّػػغاٝث ادارم، در چ٧ػػار داد٣ا٠ػػ٥ از قػػْب 
ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ٚػؼار ّػغـ  دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی٥ 7جسغیغ٣ُؼ 9ك  6جسغیغ٣ُؼ

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 12/11/1393، ٨٠رخ 9309970905602122. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NTlGemw1MVh5Y289  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 3، قْی٥ 24/12/1393، ٨٠رخ 9309970955301821. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=V0M4bkFEc0E3bm89  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 12/11/1393، ٨٠رخ 9309970955502056. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U1VhRGNia08yeUk9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 12/3/1393، ٨٠رخ 9309970905600283. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  4

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TS9Ca3VtNXV
4S009  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 3، قْت٥ 25/6/1393، ٨٠رخ 9309970955300623. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  5
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eFNhZnliaUhR
Zm89  

 ّغاٝث ادارم.جسغیغ٣ُؼ دی٨اف  7، قْت٥ 7/10/1393، ٨٠رخ 9309970955700588. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  6
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TlFSdUZLclpOR289  

 ّغاٝث ادارم.جسغیغ٣ُؼ دی٨اف  9، قْت٥ 12/12/1393، ٨٠رخ 9309970955901866. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  7
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=V2crZ0xTdnNBN1U9  

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NTlGemw1MVh5Y289
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=V0M4bkFEc0E3bm89
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=U1VhRGNia08yeUk9
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TS9Ca3VtNXV4S009
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TS9Ca3VtNXV4S009
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eFNhZnliaUhRZm89
http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eFNhZnliaUhRZm89
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TlFSdUZLclpOR289
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=V2crZ0xTdnNBN1U9
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 ٦7ام مػادرق از قػْب  دا٣غ. در داد٣ا٥٠ جسغیغ٣ُؼ ظ٨ا٦ی ٠یم صیث را ٔیؼ ٚاةٜ 
جسغیغ٣ُؼ، در مغكر ٚؼار رد  جسغیغ٣ُؼ ظ٨ا٦ی ة٥ رأم كصغت ركی٥  9جسغیغ٣ُؼ ك 
ٚا٨٣ف  ٦48یأت ٠٨١ّی دی٨اف ّغاٝث ادارم ك ٠ادق  ٨٠15/2/93رخ  1261ة٥ ق١ارق 

آ٣سػا کػ٥ در  جكکی ت ك آیی٢ دادرؿی دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿػح٤اد قػغق اؿػث. از

ّتػارجی ٣ػاَؼ ةػؼ ّػغـ ا٠کػاف جسغیػغ٣ُؼ ظػ٨ا٦ی از ٚػؼار ّػغـ  ٨ٌ٤٠48ؽ ٠ادق 
رؿغ ایػ٢ اصکػاـ ٣اقػی از  ج٘ـػیؼ ٚىػایی از  ٣ُؼ ٠ی ٥ةاقغ ة م صیث ٨٠ز٨د ١٣ی
   ٨٧٘٠ـ ای٢ ٠ادق ةاقغ.

 . اعتور مو ت اغثت تی دخزدی قکم دخزدج42.1

اعدتور مو دت   رل ی: تو ف دخزدی قکم دخزدج ادردی ؽزد و فدولر  

 تاؽو. مآ
در ٨٠و٨ع مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚث ٣اَؼ ةؼ ج٨ٚػٖ ازػؼام صکػٟ اظػؼاج، در ؿػ٥ 

دی٨اف ّػغاٝث ادارم  4جسغیغ٣ُؼ 8ك  3جسغیغ٣ُؼ 6، 2جسغیغ٣ُؼ  4داد٣ا٥٠ از قْب 
ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ازؼام صکٟ اظؼاج را دارام قػؼایي مػغكر دؿػح٨ر ٨٠ٚػث  ركی٥
ةػغكم دیػ٨اف ّػغاٝث  21  ٚث مادرق از قػْت٥دا٣غ. ٚاةٜ ذکؼ آ٣ک٥ در دؿح٨ر ٨٠ ٠ی

ةػغكم آف قػْت٥   جسغیػغ٣ُؼ در جأییػغ داد٣ا٠ػ٥ 8  مادرق از قْت٥  ادارم ک٥ داد٣ا٥٠
  ةغكم ک٥ داد٣ا٥٠ مادرق از قػْت٥ 2  مادر قغق اؿث ك دؿح٨ر ٨٠ٚث مادرق از قْت٥

ی٢ جسغیغ٣ُؼ در جأییغ داد٣ا٥٠ ةغكم ماردق از آف قْت٥ مادر قغق اؿث ك ١٦ه٤ػ 6
جسغیػغ٣ُؼ در  4  مادرق از قْت٥  ةغكم ک٥ داد٣ا٥٠ 21  دؿح٨ر ٨٠ٚث مادرق از قْت٥

ةغكم مادرق از آف قْت٥ مادر قػغق اؿػث، ةػا جنػؼیش ةػ٥ ای٤کػ٥ در   جأییغ داد٣ا٥٠
ّ كق جنػؼیش ةػ٥  گػؼدد ك ةػ٥ م٨رت ازؼام صکٟ اظؼاج ٨٠زتات ظـارت ٗؼا٦ٟ ٠ی

ر ٨٠ٚث ج٨ٖٚ ازؼام صکٟ اظؼاج ٨١٣دق اصؼاز ٨ٗریث ك وؼكرت اٚغاـ ة٥ مغكر دؿح٨

                                                           
1.  .http://divan-edalat.ir/aho-detail/8775  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 4، قْت٥ 25/11/1393، ٨٠رخ 9309970955402003. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dC9uQUFrSThuV0k9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 6، قْت٥ 17/10/1393، ٨٠رخ 9309970955600887. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SzdXRVY4NURHaWs9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 8، قْت٥ 6/7/1393، ٨٠رخ 9309970955800044. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  4
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TU1qY3Y0NThaVGs9  

http://divan-edalat.ir/aho-detail/8775
http://divan-edalat.ir/aho-detail/8775
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dC9uQUFrSThuV0k9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SzdXRVY4NURHaWs9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TU1qY3Y0NThaVGs9
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٦ا ة٥ ٔیؼ ٚاةٜ زتؼاف ة٨دف ظـارت ایساد قػغق  اؿث. ٚاةٜ ذکؼ آ٣ک٥ در ای٢ داد٣ا٥٠
 1اقارق ٣كغق ك مؼٗان ة٥ ٨٠زتات ظـارت ة٨دف ازؼام صکٟ جنؼیش قغق اؿث.

 . اعتور مو ت اغثت تی دخزدی قکم تاسخز و دس خومت43.1

اسخز دو دس خدومت ادردی ؽدزد و    رل ی: خودعتی تو ف دخزدی قکم ت
 تاؽو.  فولر اعتور مو ت اای

در ٨٠و٨ع مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚث ٠ت٤ی ةؼ ج٨ٖٚ ازؼام صکٟ ةازظؼیغ از ظغ٠ث 
ام  دی٨اف ّغاٝث ادارم ركیػ٥ 3جسغیغ٣ُؼ 10ك  2جسغیغ٣ُؼ 8در دك داد٣ا٥٠ از قْب 

٨٠ٚث  ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ازؼام صکٟ ةازظؼیغ از ظغ٠ث را دارام قؼایي مغكر دؿح٨ر
٦ام مػادرق  ةغكم ک٥ داد٣ا٥٠ 22دا٣غ. در ٦ؼ دك دؿح٨ر ٨٠ٚث مادرق از قْت٧ی  ١٣ی

٦ام ةػغكم مػادرق از آف  جسغیػغ٣ُؼ در جأییػغ داد٣ا٠ػ٥ 10جسغیغ٣ُؼ ك  8از قْت٥ 
٠ـح٘اد از ٠ضح٨یات پؼك٣غق ةػ٥ ظنػ٨ص »... ا٣غ، ةا جنؼیش ة٥ ای٤ک٥: قْت٥ مادر قغق
، وؼكرت ك جْـؼ از زتػؼاف را در ٠ػ٨رد ازػؼام قؼایي ٨ٗریث...« ٠غارؾ اؿح٤ادم 

 4ا٣غ. صکٟ ةازظؼیغ از ظغ٠ث ٨٠ز٨د دا٣ـح٥ ٣كغق

. اعتو رمو ت اغثت تدی دخدزدی رأی مقزلمیدت دس داتقداب تدی      44.1

 های قغاط ل مو ز تآ پغت
رل ی: خودعتی فولر اعتور مو ت اغثت تی دخزدی رأی مقزلمیت دس 

ادردی ؽزد و فولر اعدتور  های قغاط ل مو ز تآ  داتقاب تی پغت
 تاؽو. مو ت ااآ

در ٨٠و٨ع مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚث ٣ـتث ة٥ ازؼام رأم ٠ضؼك٠یث از ا٣حناب ةػ٥ 

                                                           
م جسغیغ٣ُؼ  ةغكم مادر قغق اؿث ك در ٠ؼص٥ٞ  ةغكم ك پیف از مغكر داد٣ا٥٠  . اگؼچ٥ دؿح٨ر ٨٠ٚث از قْت1٥

دؿح٨ر  ق٨د، ة٥ ز٧ث ٣ت٨د ٠ـح٤غات ةؼام ارزاع ة٥ م ةغكم ٨٠رد جسغیغ٣ُؼ كاِٚ ٠ی ٣یؽ مؼٗان داد٣ا٥٠
 ا٣غ. ٨٠ٚث، ای٢ ٨٠ارد از ًؼیٙ ٠ـح٤غات ٠ؼجتي ةا رأم قْب جسغیغ٣ُؼ ٠ؼة٥ً٨ ارزاع قغق

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 8، قْت٥ 9/10/1393، ٨٠رخ 9309970955800708. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 2
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Zzh3R2JUVTlJcEE9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 10، قْت٥ 28/7/1393، ٨٠رخ 9309970956000126. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 3
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=V1l3cHQ3Y2l1NzQ9  

ؼ جسغیغ٣ُ  ةغكم مادر قغق اؿث ك در ٠ؼص٥ٞ  ةغكم ك پیف از مغكر داد٣ا٥٠  . اگؼ چ٥ دؿح٨ر ٨٠ٚث از قْت4٥
ق٨د، ة٥ ز٧ث ٣ت٨د ٠ـح٤غات ةؼام ارزاع ة٥ دؿح٨ر ٨٠ٚث،  ةغكم ٨٠رد جسغیغ٣ُؼ كاِٚ ٠ی  ٣یؽ مؼٗان داد٣ا٥٠

 ا٣غ. ای٢ ٨٠ارد از ًؼیٙ ٠ـح٤غات ٠ؼجتي ةا رأم قْب جسغیغ٣ُؼ ٠ؼة٥ً٨ ارزاع قغق

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Zzh3R2JUVTlJcEE9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=V1l3cHQ3Y2l1NzQ9
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 2جسغیغ٣ُؼ 8ك  1جسغیغ٣ُؼ ٦6ام صـاس ك ٠غیؼیحی، در دك داد٣ا٥٠ از قْب  پـث
ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ظ٨اؿح٥ مغكر دؿػح٨ر ٨٠ٚػث در ایػ٢  دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی٥

مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚػث در   دا٣غ. ًؼح ظ٨اؿح٥ قؼایي دؿح٨ر ٨٠ٚث ١٣ی٨٠رد را دارام 
ةػغكم دیػ٨اف ّػغاٝث  22م  گ٘حػ٥ در قػْت٥ ای٢ ظن٨ص ک٥ در ٦ؼ دك ٠ػ٨رد پیف
 3قغق اؿث.« رد درظ٨اؿث دؿح٨ر ٨٠ٚث»ادارم ة٨دق اؿث ٤٠سؼ ة٥ مغكر ٚؼار 

 . اعتور مو ت اغثت تی دخزدی رأی  لغ ل تخز ة تنا45.1

فولر اعتور مو دت اغدثت تدی دخدزدی رأی  لدغ ل      رل ی: خودعتی 

 تاؽو. تخز ة تنا ادردی ؽزد و فولر اعتور مو ت مآ

در ٨٠و٨ع مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚث ٣ـتث ةػ٥ ازػؼام رأم ٚٞػِ ك جعؼیػب ة٤ػا در 
دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم  5جسغیػغ٣ُؼ 8ك  4جسغیػغ٣ُؼ ٠3ٌا٥ْٝ دك داد٣ا٠ػ٥ از قػْب 

ر ٨٠ٚث در ای٢ ٠ػ٨رد را دارام قػؼایي مغكر دؿح٨  ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ظ٨اؿح٥ ركی٥
دا٣غ. ةؼ ای٢ اؿاس درظ٨اؿث مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚث در ٦ؼ دك  مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚث ١٣ی

جسغیػغ٣ُؼ در ٣حیسػ٥  3  ةغكم، ک٥ داد٣ا٠ػ٥ جسغیػغ٣ُؼ مػادرق از قػْت٥ 29  قْت٥
ةػغكم، کػ٥  30جسغیغ٣ُؼ ظ٨ا٦ی از داد٣ا٥٠ ةغكم آف قػْت٥ مػادر قػغق اؿػث ك 

ةػغكم   جسغیغ٣ُؼ در ٣حیس٥ جسغیغ٣ُؼ ظ٨ا٦ی از داد٣ا٠ػ٥ 8  از قْت٥مادرق   داد٣ا٥٠
 6آف قْت٥ مادر قغق اؿث، ٤٠سؼ ة٥ مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚث قغق اؿث.

                                                           
 ادارم.جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث  6، قْت٥ 12/11/1393، ٨٠رخ 9309970955601137. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=N3NuMjJuYm9kU3M9  
 ادارم.جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث  8، قْت٥ 7/10/1393، ٨٠رخ 9309970955800686. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UmtmWDA4ekV5R2M9  
  ٥م ةغكم مادر قغق اؿث ك در ٠ؼصٞ ةغكم ك پیف از مغكر داد٣ا٥٠  . اگؼ چ٥ دؿح٨ر ٨٠ٚث از قْت3٥

ق٨د، ة٥ ز٧ث ٣ت٨د ٠ـح٤غات ةؼام ارزاع ة٥  ةغكم ٨٠رد جسغیغ٣ُؼ كاِٚ ٠ی  جسغیغ٣ُؼ ٣یؽ مؼٗان داد٣ا٥٠

 ا٣غ. دؿح٨ر ٨٠ٚث، ای٢ ٨٠ارد از ًؼیٙ ٠ـح٤غات ٠ؼجتي ةا رأم قْب جسغیغ٣ُؼ ٠ؼة٥ً٨ ارزاع قغق

 ٨اف ّغاٝث ادارم.جسغیغ٣ُؼ دی 3، قْت٥ 14/10/1393، ٨٠رخ 9309970955301070. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 4
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TFdwYnM0Q0pBQUk9  

 ّغاٝث ادارم.جسغیغ٣ُؼ دی٨اف  8، قْت٥ 3/10/1393، ٨٠رخ 9309970955800668. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 5
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TTdFUjF2aXNuNzA9  

م  م ةغكم مادر قغق اؿث ك در ٠ؼص٥ٞ م ةغكم ك پیف از مغكر داد٣ا٥٠ . اگؼ چ٥ دؿح٨ر ٨٠ٚث از قْت6٥

ق٨د، ة٥ ز٧ث ٣ت٨د ٠ـح٤غات ةؼام ارزاع ة٥  ةغكم ٨٠رد جسغیغ٣ُؼ كاِٚ ٠ی  جسغیغ٣ُؼ ٣یؽ مؼٗان داد٣ا٥٠

 ا٣غ.  رزاع قغقدؿح٨ر ٨٠ٚث، ای٢ ٨٠ارد از ًؼیٙ ٠ـح٤غات ٠ؼجتي ةا رأم قْب جسغیغ٣ُؼ ٠ؼة٥ً٨ ا

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=N3NuMjJuYm9kU3M9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UmtmWDA4ekV5R2M9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TFdwYnM0Q0pBQUk9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TTdFUjF2aXNuNzA9
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. ف/قیت ؽوردی ؽازار لمغ ػودرك هغة ل پیؾی اغدثت تدی   46.1

 ها تااک

هدا تدی خادت     رل ی: ؽوردها ار لمغ ػودرك هغة ل پیؾی تز تاادک 

 تاؽنو. فالح ااآ هؾوری توان فؼالیت  ااا
 ٦3ا در ؿ٥ داد٣ا٠ػ٥ از قػْت٥  در ٨٠و٨ع اظػ ٨ّارض کـب ك پیك٥ از ةا٣ک

دادگػاق جسغیػػغ٣ُؼ اؿػحاف ج٧ػػؼاف  18دیػػ٨اف ّػغاٝث ادارم، قػػْت٥  1جسغیػغ٣ُؼ
ام ٨٠زػ٨د  ( ركیػ28/8/13933٥ك داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ  29/10/13932زداد٣ا٥٠ ٠ػ٨رخ 

٦ا ماٝش ٣غا٣ـح٥ ك ةػ٥  ٣ـتث ة٥ ةا٣کگ٥٣٨ ٨ّارض  اؿث ک٥ ق٨را٦ا را در كوِ ای٢
٦یأت ٠٨١ّی  ٨٠11/10/1391رخ  7594-724اؿح٤اد رأم كصغت ركی٥ ة٥ ق١ارق 

٦ػا ةػ٥ اؿػح٤اد ٠نػ٨ةات  دی٨اف ّغاٝث ادارم، اظػ ٨ّارض کـب ك پیكػ٥ از ةا٣ک
٦ام مػادرق از  ق٨را٦ام ق٧ؼ را ٗاٚغ ٠س٨ز ٚا٣٨٣ی دا٣ـح٥ قغق اؿػث. در داد٣ا٠ػ٥

ؼ اؿحاف ج٧ؼاف در اؿحغالؿ ة٥ ّغـ م صیث قػ٨را٦ا ك ٣ٛػه جسغیغ٣ُ 18  قْت٥
ّ كق ةؼ ٠ضٞی ة٨دف ٨ّارض کـػب ك پیكػ٥ ةػ٥ مػ٤٘ی  77رأم ک١یـی٨ف ٠ادق 

٦ا ك ّغـ م صیث ق٨را٦ا در كوػِ ّػ٨ارض ٣ـػتث ةػ٥  ٣كغف ْٗاٝیث ةا٣ک جٞٛی
 ٦5ام دكٝحی ٣یؽ جنؼیش قغق اؿث. ةا٣ک

ها آ دعت هی  وش ادااامیمودرای هی ار دادمی ار د ن تخؼ خودهو  م

دادو ل   رغم تکزدر ؽون موموع ل دعتواللؾانش دس  ک ؽؼثی فاار ؽو  ػلآ

ؽؼة ایغتنو. تا د ن قا  تزدی دى/ع دس تکدزدرش مدودرا  اتدل      ار لد غ رل ی

 داو. توخی ار هز ؽؼثی  لرا  ؽو 

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 3، قْت٥ 16/10/1393، ٨٠رخ 930997095301093. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dzBmWWVYbzlYbTg9  
 دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف. 18، قْت٥ 29/10/1393، ٨٠رخ 970221801410. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cXlZMTlOMTFSV009  
 دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف. 18، قْت٥ 28/8/1393، ٨٠رخ 93009970221801126. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Z0JWempYYVVzRzQ9  
4 . http://divan-edalat.ir/aho-detail/8419  

قْب دی٨اف   ةاقغ ك ای٢ ٨٠رد ركی٥ جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف، از قْب دادگاق ٠٨١ّی ٠ی 18. اگؼچ٥ قْت٥ 5

٦ام قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم در  ّغاٝث ادارم ٣یـث ةا ای٢ صاؿ ة٥ ز٧ث ٠ؼجتي ة٨دف ٨٠و٨ع ةا م صیث

 ای٤سا ذکؼ قغق اؿث.

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dzBmWWVYbzlYbTg9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cXlZMTlOMTFSV009
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Z0JWempYYVVzRzQ9
http://divan-edalat.ir/aho-detail/8419
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 های گش نؼ . م/ک سمااآ ار درس اتآ هغتی47.1

 گش نؼش قا  فؼلآ دفزدا دعت.  تآ هغتیرل ی : م/ک سمااآ ار درس ا

٦ام گؽی٤ف در ارزیاةی م صیث  ٦ـح٥  در ٨٠و٨ع ٠ ؾ ز٠ا٣ی ٨٠رد اؿح٘ادق

، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 5/11/931جسغیغ٣ُؼ زداد٣ا٥٠ ٨٠رخ  8  اٗؼاد، در دك داد٣ا٥٠ از قْت٥

٦ام  ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ٠ ؾ ارزیػاةی ٦ـػح٥ ( دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی18/8/932٥

دا٣غ ك ا٧َار٣ُؼ گؽی٤ف ک٥ ةؼ ٠ت٤ام كوْیث ٗؼد در  ف را صاؿ ْٗٞی اٗؼاد ٠یگؽی٤

، 5/11/1393دا٣غ. در داد٣ا٥٠ ٨٠رخ  ٔیؼ ز٠اف صاؿ مادر قغق ةاقغ را ٚاةٜ ٣ٛه ٠ی

  ةغكم ٣اَؼ ةؼ جأییغ ٣ُػؼ ٦ـػح٥  جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم، رأم قْت٥ 8  قْت٥

قح٥ ٗؼد، رأم ةػ٥ ّػغـ مػ صیث مػادر گؽی٤ف ک٥ ةؼ ٠ت٤ام جضٛیٛات ٣اَؼ ةؼ گػ

٨١٣دق ة٨د را ةا ای٢ اؿحغالؿ ک٥ جضٛیٛات ٣اَؼ ةؼ صاؿ ْٗٞی ٗؼد ٣ت٨دق اؿث، ٣ٛػه 

جسغیغ٣ُؼ، رأم  8  ، قْت18/8/1393٥مادرق ٨٠رخ   ٨ًر در داد٣ا٥٠ ١٣ایغ. ١٦ی٢ ٠ی

رٟٔ جأکیغ ٗؼد ة٥ ج٨ة٥، رأم ة٥ ّػغـ  ةغكم ٠ت٤ی ةؼ ٣ٛه ٣ُؼ گؽی٤ف ک٥ ّٞی  قْت٥

م صیث اك مادر کؼدق ة٨د را ةا ای٢ اؿحغالؿ کػ٥ ج٨ةػ٥ ٠ح٨زػ٥ ا١ّػاؿ آی٤ػغق ٗػؼد 

 ١٣ایغ. ةاقغ ك ٠ ؾ صاؿ ْٗٞی اٗؼاد اؿث ٣ٛه ٠ی ٠ی

خداؿ    دلؼاا  . دثز ػو  تأمین دػتثار ار دمکان دلشد  تی پزادخت فوو48.1

 هارمنودن پشؽکآ  ااواآ ل عاسمان دات ا  خون

هدای دختقافدآش مدااغ دس     تخؼ ار مدو رل ی: ػو  تأمین دػتثار ار 

خاؿ هارمنودن پشؽکآ  ااواآ ل عاسمان دات دا     دلؼاا  پزادخت فوو

 تاؽو.   خون مآ

در ٨٠و٨ع جأدیؼ ّغـ جأ٠ی٢ اّحتار در ا٠کاف اٝؽاـ دؿحراق ازؼایی ة٥ پؼداظػث 

جسغیػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ  2م  مادرق از قْت٥  دك داد٣ا٥٠  ص٨ٛؽ ٚا٣٨٣ی از ٠ٌا٥ْٝ

اٝؽاـ ة٥   ( دی٨اف ّغاٝث ادارم ٣اَؼ ةؼ ظ٨اؿح29/9/931٥، داد٣ا٥٠ ٨٠رخ 24/12/933

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 8، قْت٥ 5/11/1393، ٨٠رخ 9309970955800938. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Wkw2U2NOU01KNEE9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 8، قْت٥ 18/8/1393، ٨٠رخ 930997095500326. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Q1F2TjgxaWQ4Nmc9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 2، قْت٥ 24/12/1393، ٨٠رخ 9309970955200967. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Wkw2U2NOU01KNEE9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Q1F2TjgxaWQ4Nmc9
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ام  ظاص کار٤٠غاف پؽقکی ٚا٣٨٣ی ك ؿاز٠اف ا٣حٛاؿ ظػ٨ف، ركیػ٥  اْٝادق پؼداظث ٨ٗؽ

اْٝػادق از ٠ضػٜ  ق٨د ک٥ ةػا ایػ٢ اؿػحغالؿ کػ٥ پؼداظػث ایػ٢ ٣ػ٨ع ٨ٗؽ ٠كا٦غق ٠ی

ار در ای٢ ةعف را ٠ػ٨زتی در ّػغـ ةاقغ، ّغـ جأ٠ی٢ اّحت درآ٠غ٦ام اظحنامی ٠ی

اٝؽاـ ة٥ پؼداظث دا٣ـح٥ اؿث.   ا٠کاف اٝؽاـ ة٥ پؼداظث ك در ٣حیس٥ ٨٠زب رد ظ٨اؿح٥

اْٝادق ظاص کار٤٠ػغاف ؿػاز٠اف  ٚا٨٣ف ٨ٗؽ  در ٦ؼ دك داد٣ا٥٠ ةا اؿح٤اد ة٥ ٠ادق كاصغق

٠ػ٨رخ  342پؽقکی ٚا٣٨٣ی کك٨ر ك ؿاز٠اف ا٣حٛاؿ ظ٨ف ایؼاف ك رأم كصغت ركی٥ ة٥ قػ١ارق 

ه قغق اؿث.  ةغكم ٣اَؼ ةؼ پػیؼش ظ٨اؿح٥  قْت٥  داد٣ا٥٠ 28/1/91 ؽـا ة٥ پؼداظث، ٣ٛ    ٝا

. ف/قیت ؽؼة ا ودن ػودلت دادری ار رعیوگآ تدی اػدالی تدی    49.1

 دػتزدك تی تقایاات هیئت قل دخت/ف دادر  ثثت دقود   خودعتی

ف رل ی: رعیوگآ تی دػتزدك اغثت تی تقایاات هیئدت قدل دخدت/   

 دادر  ثثت دقود ش خارج دس ف/قیت ؽؼة ا ودن ػودلت دادری دعت.

در ٨٠و٨ع م صیث قْب دی٨اف دی٨اف ّغاٝث ادارم در رؿیغگی ة٥ دّػاكم 

 3  ٣اَؼ ةؼ اّحؼاض ة٥ جن١ی١ات ٦یئث صٜ اظح ؼ ادارق دتث اص٨اؿ، ٨٠وػ٨ع ٠ػادق

جسغیػغ٣ُؼ  1ٚا٨٣ف دتث اص٨اؿ، در ظن٨ص جاةْیث اٗؼاد در ؿ٥ داد٣ا٠ػ٥ از قػْت٥ 

( 30/7/935، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 14/10/934، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 26/7/933زداد٣ا٥٠ ٨٠رخ 

ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ای٢ ٨٠و٨ع را در م صث قْب دی٨اف  دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی٥

ك  ٦30/7/93ام مػادرق ٠ػ٨رخ  دا٣غ. ٚاةػٜ ذکػؼ آ٣کػ٥ در داد٣ا٠ػ٥ ّغاٝث ادارم ١٣ی

٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف ّاٝی کك٨ر ٨٠رخ  658  رقة٥ رأم كصغت ركی٥ ة٥ ق١ا 26/7/93

ةػ٥ رأم كصػغت  14/10/93اؿح٤اد قغق اؿث ك در داد٣ا٥٠ مادرق ٠ػ٨رخ  21/1/81

                                                                                                                       
 http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WjFLVEZUeDg5RFE9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 2، قْت٥ 29/9/1393، ٨٠رخ 9309970955200579. ق١اق رأم ٧٣ایی: 1
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Mm9TRWNzbUc5Nk09  

2.  .http://divan-edalat.ir/aho-detail/8201  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 26/7/1393، ٨٠رخ 9309970905600905. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YmVzQmo2MHU0Rzg9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 14/10/1393، ٨٠رخ 9309970905601911. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 4

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Ym5obXNPTVVQVms9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 30/7/1393، ٨٠رخ 9309970905600954ق١ارق رأم ٧٣ایی:  .5

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=c1lQeVloVVNMZDg9  

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WjFLVEZUeDg5RFE9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=WjFLVEZUeDg5RFE9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Mm9TRWNzbUc5Nk09
http://divan-edalat.ir/aho-detail/8201
http://divan-edalat.ir/aho-detail/8201
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=YmVzQmo2MHU0Rzg9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Ym5obXNPTVVQVms9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=c1lQeVloVVNMZDg9
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، ٦23/4/93یػأت ١ّػ٠٨ی دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ٠ػ٨رخ  8031-801ركی٥ ة٥ ق١ارق 

 اؿح٤اد قغق اؿث. 

. ف/قیت ؽؼة ا ودن ػودلت دادری ار رعیوگآ تی اػالی ػلیدی  50.1

 تأمین ؽازعتانؽوردی 

دػتزدك تی تقدایاات ؽدوردی     رل ی: رعیوگآ تی اػالی تی خودعتی

 تأمین ؽازعتان خارج دس ف/قیت ؽؼة ا ودن ػودلت دادری دعت. 

در ٨٠و٨ع م صیث قْب دی٨اف ّػغاٝث ادارم در رؿػیغگی ةػ٥ دّػاكم ةػ٥ 
 1اّحؼاض ة٥ جن١ی١ات ق٨رام جأ٠ی٢ ق٧ؼؿػحاف در دك داد٣ا٠ػ٥ از قػْب   ظ٨اؿح٥

( دیػ٨اف ّػغاٝث 12/9/933، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 14/10/932جسغیغ٣ُؼ زداد٣ا٥٠ ٠ػ٨رخ 
ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ رؿیغگی ة٥ دّاكم ّٞی٥ ق٨رام جأ٠ی٢ ق٧ؼؿػحاف را  ادارم ركی٥

دا٣غ. در ٦ؼ دك داد٣ا٥٠ ةؼ مػ صیث  ظارج از م صیث قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠ی

مادرق   ّ كق در ٦ؼ دك داد٣ا٠٥٠ضاکٟ ٠٨١ّی در ای٢ ظن٨ص جنؼیش قغق اؿث. ة٥ 
  جسغیغ٣ُؼ در مغكر ٚؼار ّغـ م صیث ة٥ رأم كصغت ركیػ٥ ةػ٥ قػ١ارق 1  از قْت٥
 ٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿح٤اد قغق اؿث.  ٨٠23/4/93رخ  801-8034

 دااون تنظدیم     10  . دثز ػو  تأمین دػتثار ار دلشد  تدی دخدزدی مداا    51.1

( 113)  اوعاسی فدنا غ هؾدور ل دفد/ح مداا      تخؾآ دس م زردت تغایل

 عو  د تقاایش دختااػآ ل فزهنگآ خااوری دع/مآ د زدن   ااون تزاامی

رل ی: ػو  تدأمین دػتثدار مدااغ دس دس دخدزدی ق دوو  دااواآ دفدزدا        

 تاؽو. )تاساؾغتگآ پیؼ دس موػو( ااآ
٨ف ج٤ُػیٟ ٚػا٣ 10 در ٨٠و٨ع جأدیؼ ّغـ جأ٠ی٢ اّحتار در اٝؽاـ ة٥ ازػؼام ٠ػادق
ٚػا٨٣ف ةؼ٣ا٠ػ٥  113  ةعكی از ٠ٛؼرات جـ٧یٜ ٨٣ؿازم م٤ایِ کك٨ر ك امػ ح ٠ػادق

                                                           
1.  .http://divan-edalat.ir/aho-detail/8811  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 14/10/1393، ٨٠رخ 9309970905601911. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 2
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Ym5obXNPTVVQVms9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 12/9/1393، ٨٠رخ 9309970905601654. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 3
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SWlJMms0R2JNTEk9  

4.  .http://divan-edalat.ir/aho-detail/8811  

http://divan-edalat.ir/aho-detail/8811
http://divan-edalat.ir/aho-detail/8811
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Ym5obXNPTVVQVms9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SWlJMms0R2JNTEk9
http://divan-edalat.ir/aho-detail/8811
http://divan-edalat.ir/aho-detail/8811
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ؿ٨ـ اٚحنادم، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦ری ز٨٧١رم اؿ ٠ی ایػؼاف ٣ػاَؼ ةػؼ ةاز٣كـػحری 
، 3/12/931جسغیػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ  5  پیف از ٨٠ّػغ، در دك داد٣ا٠ػ٥ از قػْت٥

حتػار را  ( دی٨اف ّغاٝث ادارم ركیػ2٥داد٣ا٥٠ ٨٠رخ  ام ٨٠زػ٨د اؿػث کػ٥ ّػغـ جػأ٠ی٢ ّا
ؼاد ك ّغـ ازؼام ٚا٨٣ف ١٣ی دا٣ػغ. در ٦ػؼ دك داد٣ا٠ػ٥ رأم قػْت٥  ٨٠زب جىییِ ص٨ٛؽ ٗا

 .  اٝؽاـ ة٥ ازؼام ةاز٣كـحری پیف از ٨٠ّغ، جأییغ قغق اؿث  ةغكم ٠ت٤ی ةؼ كركد ظ٨اؿح٥

 . دقتغاب تغای/ت رفاهآ ار پاادػ پا ان خومت52.1

 ؽواو. رفاهآ ار پاادػ پا ان خومت مقاعثی ااآرل ی: تغای/ت 
در ٨٠و٨ع اصحـاب جـ٧ی ت رٗا٦ی در پاداش پایاف ظغ٠ث در دك داد٣ا٥٠ از 

( دیػ٨اف 17/10/934ك داد٣ا٥٠ ٨٠رخ  27/7/933جسغیغ٣ُؼ زداد٣ا٥٠ ٨٠رخ  10قْت٥ 
٠ـػح١ؼ جٞٛػی   اْٝػادق ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ جـ٧ی ت رٗا٦ی را ٨ٗؽ ّغاٝث ادارم ركی٥

  دا٣ػغ. در ٦ػؼ دك داد٣ا٠ػ٥ کؼدق ك آف را ٚاةٜ اصحـاب در پاداش پایػاف ظػغ٠ث ١٣ی٣
  اْٝػادق جسغیغ٣ُؼ اؿحغالؿ قْب ةغكم ٠ت٤ی ةؼ جنػؼیش ةػ٥ ٨ٗؽ 10  مادرق از قْت٥

٦ام   ٠ـح١ؼ جٞٛی ٣كغف جـ٧ی ت رٗا٦ی ك اؿح٤اد ة٥ رأم كصغت ركیػ٥ ةػ٥ قػ١ارق
، ةػ٥ ٣ضػ٨ وػ٤١ی ٨7/11/92رخ ٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠ػ 5 778-838

، 2جأییغ قغق اؿث. ةؼ ای٢ اؿاس ةایغ گ٘ث ة٥ ٨٠زب ركی٥ ٨٠ارد ٠ػک٨ر در ة٤غ٦ام 
ایػ٢ ٚػا٨٣ف  76ٚا٨٣ف ٠غیؼیث ظغ٠ات کك٨رم ک٥ ة٥ ٨٠زػب ٠ػادق  ٠68ادق  5ك  3

 ا٣غ.   گؼد٣غ، صنؼم دا٣ـح٥ قغق اْٝادق ٠ـح١ؼ جٞٛی ٠ی ٨ٗؽ

  آدلؼاا  خذب هارؽناعان ق و . فوو53.1

دلؼاا  خذب هارؽناعان ق و آ پدظ دس دخزد دآ    رل ی: پزادخت فوو

 تاؽو. ؽون  ااون مو ز ت خومات هؾوری مانوع مآ

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 3/12/1393، ٨٠رخ 9309970955502358. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QmNsTDBrUUtyVFU9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 5، قْت٥ 7/11/1393، ٨٠رخ 9309970955502040ق١ارق رأم ٧٣ایی: . 2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEpjcHpycGpveUk9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 10، قْت٥ 27/7/1393، ٨٠رخ 9309970956000080ق١ارق رأم ٧٣ایی: . 3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=L2Y1OUFZdUdHQWs9  
ث ادارم. 10، قْت٥ 17/10/1393، ٨٠رخ 9309970956000678ق١ارق رأم ٧٣ایی: . 4  جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغٝا

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QWg3Y2Y5VmVmUTA9  
5.  .http://divan-edalat.ir/aho-detail/8741  

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QmNsTDBrUUtyVFU9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=eEpjcHpycGpveUk9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=L2Y1OUFZdUdHQWs9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=QWg3Y2Y5VmVmUTA9
http://divan-edalat.ir/aho-detail/8741
http://divan-edalat.ir/aho-detail/8741
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زػب کارق٤اؿػاف صٛػ٨ٚی در دك داد٣ا٠ػ٥  اْٝادق در ٨٠و٨ع پؼداظث ٨ٗؽ

ك داد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ٨رخ  18/11/931جسغیػػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػػ٥ ٠ػػ٨رخ  1  مػػادرق از قػػْت٥

ام ٨٠زػػ٨د اؿػػث کػػ٥ پؼداظػػث ایػػ٢  ادارم ركیػػ٥( دیػػ٨اف ّػػغاٝث 14/10/932

اْٝادق را پؾ از ازؼایػی قػغف ٚػا٨٣ف ٠ػغیؼیث ظػغ٠ات کكػ٨رم ٤١٠ػ٨ع  ٨ٗؽ

ٚػا٨٣ف ٠ػغیؼیث  78  ةػا اؿػح٤اد ةػ٥ ٠ػادق ٨٠18/11/93رخ   دا٣غ. در داد٣ا٥٠ ٠ی

ٚػا٨٣ف  68  ام ٔیؼ از ٨٠ارد ٤٠غرج در ٠ادق اْٝادق ظغ٠ات کك٨رم، پؼداظث ٨ٗؽ

٠ػػ٨رخ   ٨رم را ٠ٕػػایؼ ٚػػا٨٣ف دا٣ـػػح٥ اؿػػث. در داد٣ا٠ػػ٠٥ػػغیؼیث ظػػغ٠ات کكػػ

٦یأت ١ّػ٠٨ی  ٨٠19/3/93رخ  4493  ة٥ رأم كصغت ركی٥ ة٥ ق١ارق 14/10/93

 دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿح٤اد قغق اؿث. 

 . لغو قکم دخزدج پزعنل فزدری درتؼ54.1

رل ی: لغو قکم دخزدج پزعنل فزدری درتؼش مؾزله تی فدولر قکدم   

 تاؽو. مو وفآ تؼ یة دس عوی اداعزدی اظامآ مآتزدئت  ا  زدر 

 2  در ٨٠و٨ع ٨ٕٝ صکٟ اظؼاج پؼؿ٤ٜ ٗؼارم ارجف، در ؿػ٥ داد٣ا٠ػ٥ از قػْت٥

، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 28/8/13935، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 25/9/934جسغیغ٣ُؼ زداد٣ا٥٠ ٨٠رخ 

ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ٨ٕٝ صکٟ اظػؼاج ك کػأف  ( دی٨اف ّغاٝث ادارم، ركی27/12/936٥

٢ جٞٛی ٨١٣دف آف را ج٧٤ا در ٗؼض مغكر صکٟ ةؼائث یا ٚؼار ٨ٚ٨٠ٗی جْٛیػب، ٟٝ یک

، ٚؼار ٤٠ِ پیرػؼد ٣یػؽ از ز١ٞػ٥  ٨٠25/9/93رخ   دا٣غ. ة٥ ّ كق در داد٣ا٥٠ ٚا٣٨٣ی ٠ی

 ٨٠ارد ٨ٕٝ صکٟ اظؼاج دا٣ـح٥ قغق اؿث.  

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 18/11/1393، ٨٠رخ 9309970905602200. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NlBjeHZUSERlR1k9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 14/10/1393، ٨٠رخ 9309970905601905. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Q1NCVkhuaW0yNEE9  
3.  .http://divan-edalat.ir/aho-detail/8792  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 2، قْت٥ 25/9/1393، ٨٠رخ 9309970955200553. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 4
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TGRZKzlyWVdZN1E9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 2، قْت٥ 28/8/1393، ٨٠رخ 9309970955200428. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 5
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bTBVMG1lZmVodUk9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 7، قْت٥ 27/12/1393، ٨٠رخ 9309970955701237. ق١ارق رأم ٧٣ایی: 6
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=N1hEK0RLMTR2Y3M9  

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NlBjeHZUSERlR1k9
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http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=N1hEK0RLMTR2Y3M9
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 . دلشد  ؽازادری تی فولر پزلدای55.1

اظز تدز دردمدآ لد دغ ار    رل ی: تکلیف ؽازادری تی فولر پزلدادی اد  

 تاؽو.   ؽاز مآ  مقولا 
 7  پؼكا٣ػ٥ در دك داد٣ا٠ػ٥ از قػْت٥ در ٨٠وػ٨ع جکٞیػٖ قػ٧ؼدارم ةػ٥ مػغكر 

( دیػ٨اف ّػغاٝث 23/12/932، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 17/10/931جسغیغ٣ُؼ زداد٣ا٥٠ ٨٠رخ 
ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ق٧ؼدارم را مؼٗان ٣ـتث ة٥ مغكر پؼكا٥٣ ةؼام اراوی  ادارم ركی٥

مػادرق از   ٦ا اؿحغالؿ داد٣ا٥٠ دا٣غ. در ای٢ داد٣ا٥٠ ق٧ؼم ٠کٖٞ ٠ی  در ٠ضغكدق كاِٚ
  ةغكم ٠ت٤ی ةؼ جنؼیش ة٥ جکٞیٖ ق٧ؼدارم ٣ـتث ة٥ اراوی كاِٚ در ٠ضػغكدق  قْت٥

اٝػؽاـ قػ٧ؼدارم ةػ٥ مػغكر پؼكا٣ػ٥   ق٧ؼم، مغكر ٚؼار رد قکایث ٣ـتث ة٥ ظ٨اؿح٥
 غق اؿث.ق٧ؼ، جأییغ ق  ةؼام ا٠ ؾ ظارج از ٠ضغكدق

 دلؼاا  دمافی هار ار پاادػ پا ان خومت . دقتغاب فوو56.1

دلؼاا   دلؼاا  دمافی هارش د ن فوو رل ی: ار فورت هغز قق تیای دس فوو

 ار پاادػ پا ان خومت مقاعثی خودهو ؽو.

اْٝادق اوا٥ٗ کار در پاداش پایػاف ظػغ٠ث ٠كػ٨١ٝی٢  در ٨٠و٨ع اصحـاب ٨ٗؽ
جسغیػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ  9  ماردق از قْت٥  داد٣ا٥٠ ٚا٨٣ف جأ٠ی٢ ازح١اّی، در دك

ام ٨٠ز٨د اؿػث  دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی٥ (26/11/934، داد٣ا٥٠ ٨٠رخ  29/10/933
اْٝػادق در  اْٝادق اوا٥ٗ کػار، اصحـػاب ایػ٢ ٨ٗؽ ک٥ در م٨رت کـؼ صٙ ةی٥١ از ٨ٗؽ

 ٠یؽاف پاداش پایاف ظغ٠ث را ٚا٣٨٣ی دا٣ـح٥ اؿث.

 خذب ل اگاودری  دلؼاا  . فوو57.1

دلؼاا  خذب ل اگاودری تی ادزخ سمدان    رل ی: دقتغاب ل پزادخت فوو

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 7، قْت٥ 17/10/1393، ٨٠رخ 9309970955700662. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=S09Sc1VDN1NUaFE9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 7، قْت٥ 23/12/1393، ٨٠رخ 9309970955701188. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dTFvK2ttOVBoYmM9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 9، قْت٥ 29/10/1393، ٨٠رخ 9309970955901444. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TTI0c2RVTmdVQ1k9  
 دی٨اف ّغاٝث ادارم. جسغیغ٣ُؼ 9، قْت٥ 11/1393/ 26، ٨٠رخ9309970955901708. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  4

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UGF4RVk4WUdwMG89  

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=S09Sc1VDN1NUaFE9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dTFvK2ttOVBoYmM9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TTI0c2RVTmdVQ1k9
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 پزادخت فا و مدوس  ااواآ دعت. 

اْٝادق زػب ك ٣ر٧غارم ٨٠و٨ع ٠ادق  در ٨٠و٨ع ٣ض٨ق اصحـاب ك پؼداظث ٨ٗؽ

ٚا٨٣ف زػب ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ة٥ ٣ٛاط ٠ضؼكـ ك دكر اٗحػادق ك ٤٠ػاًٙ ز٤رػی، در دك  1

، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 15/9/931جسغیػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ  10  از قْت٥ داد٣ا٥٠ مادرق

اْٝادق ك  ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ اصحـاب ای٢ ٨ٗؽ ( دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی11/12/932٥

مػادرق   دا٣غ. در داد٣ا٥٠ پؼداظث آف ةؼ ٠ت٤ام ؿاؿ پؼداظث را ٗاٚغ ٠س٨ز ٚا٣٨٣ی ٠ی

اْٝادق زػػب ك  ٨رد اصحـاب ٨ٗؽةغكم در ٠  قْت٥  ، اؿحغالؿ داد٣ا٨٠15/9/93٥٠رخ 

ك اصحـاب كز٨ق ٠ؼظنی ذظیؼق قغق ةػؼ ٠ت٤ػام  اؿحضٛاؽ ٣ر٧غارم ةؼ ٠ت٤ام ؿاؿ

 ٠11/11/89ػ٨رخ  496-495زة٥ ٨٠زب رأم كصغت ركی٥ ة٥ قػ١ارق  پؼداظثؿاؿ 

 ٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف ّغاٝث ادارم( جأییغ قغق اؿث. 

 مناىق مقزل   دعتفاا  اؾو دسد  مزخقآ  . م/ک سمااآ ار دقتغاب ماتی58.1

  موموع ماا   دسد  مزخقآ دعتفاا  اؾو  رل ی: م/ک ار دقتغاب ماتی

 ااون خذب ایزلی داغااآ تی ا اه مقدزل  ل الردفتداا  ل منداىق     2

 خنگآش سمان پزادخت دعت.
٨٠وػ٨ع   ازاء ٠ؼظنی اؿح٘ادق ٣كػغق ٠اة٥  در ٨٠و٨ع ٠ ؾ ز٠ا٣ی ٠ؤدؼ در ٠ضاؿت٥

حػادق ك ٤٠ػاًٙ ز٤رػی، در دك  ٚا٨٣ف 2  ٠ادق زػب ٣یؼكم ا٣ـا٣ی ة٥ ٣ٛاط ٠ضؼكـ ك دكر ٗا

( 15/9/934، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 24/10/933جسغیغ٣ُؼ زداد٣ا٥٠ ٠ػ٨رخ  10  داد٣ا٥٠ از قْت٥
  ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ةا اؿح٤اد ةػ٥ رأم كصػغت ركیػ٥ ةػ٥ قػ١ارق دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی٥

ازاء ای٢  ٝث ادارم ٠ ؾ در اصحـاب ٠اة٦٥یأت ٠٨١ّی دی٨اف ّغا ٨٠11/11/89رخ  495
 دا٣غ.  ٠ؼظنی را ص٨ٛؽ ز٠اف پؼداظث آف ك ٥٣ ز٠اف اؿحضٛاؽ ٠ی

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 10، قْت٥ 1/9/1393، ٨٠رخ 9309970956000393. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UDJKZlpOdkJZU3c9  
ث ادارم. 10، قْت٥ 11/12/1393، ٨٠رخ 9309970956001202. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2  جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغٝا

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SlJyckZ5b3BEdnM9  
ث ادارم. 10، قْت٥ 24/10/1393، ٨٠رخ 9309970956000816. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3  جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغٝا

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZlY5MVlIK3pqTms9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 10، قْت٥ 15/9/1393، ٨٠رخ 9309970956000393. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  4

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UDJKZlpOdkJZU3c9  

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UDJKZlpOdkJZU3c9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SlJyckZ5b3BEdnM9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZlY5MVlIK3pqTms9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UDJKZlpOdkJZU3c9
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 . ف/قیت ؽؼة ا ودن ار رعیوگآ تی دػتزدك تی ػودرك59.1

رل ی: رعیوگآ دتتود آ تی دػتزدك اغثت تدی ػدودرك ار فد/قیت    

 تاؽو.    ااون ؽازادری مآ 77هایغیون ماا  

حػؼاض در ٨٠و٨ع  م صیث قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم در رؿیغگی اةحػغایی ةػ٥ ّا
، 20/12/931جسغیػغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ  7  ٣ـتث ةػ٥ ّػ٨ارض در دك داد٣ا٠ػ٥ از قػْت٥

ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ و٢١ جنػؼیش ةػ٥  ( دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی7/10/932٥داد٣ا٥٠ ٨٠رخ 
حؼاض  77م صیث اةحغایی ک١یـی٨ف ٠ادق  ة٥ ٨ّارض، ًػؼح اةحػغایی در رؿیغگی ة٥ ّا

  رٟٔ كزػ٨د ركیػ٥ ٨٠و٨ع در قْب دی٨اف را ٠ٕایؼ ٚا٨٣ف دا٣ـح٥ اؿث. ٚاةٜ ذکؼ آ٣ک٥ ّٞی
 30  جسغیػغ٣ُؼ، رأم قػْت٥ 7  از قػْت٥ 20/12/93مادرق ٠ػ٨رخ   گ٘ح٥، در داد٣ا٥٠ پیف

مػادرق   ، جأییغ قغق اؿث. در صاٝی ک٥ در داد٣ا٥٠«رد قکایث»ةغكم ٠ت٤ی ةؼ مغكر ٚؼار 
ّػغـ »ةغكم ٠ت٤ی ةؼ مػغكر ٚػؼار  31  جسغیغ٣ُؼ رأم قْت٥ 7  از قْت٥ ٨٠7/10/93رخ 

جسغیػغ٣ُؼ ٠ػ٨رخ  7  دیرػؼم از قػْت٥  جأییغ قغق اؿث. ة٥ ّ كق در داد٣ا٠ػ٥« م صیث
حؼاض در ٧٠ٞث ٚػا٣٨٣ی ةػ٥ 11/8/933 ، ٌْٚی قغف پیف آگ٧ی ٨ّارض ة٥ ز٧ث ّغـ ّا

در ا٠کاف ًؼح اةحػغایی ٨٠وػ٨ع در قػْب ٚا٨٣ف ق٧ؼدارم، ٨٠زتی  77ک١یـی٨ف ٠ادق 
 دی٨اف ّغاٝث ادارم دا٣ـح٥ قغق اؿث. 

دتيا    . ف/قیت ؽؼة ا ودن ػودلت دادری ار رعیوگآ تی خودعتی60.1

 هغة  پزلدای

هغدةش خدارج دس     دتيدا  پزلدادی    رل ی: رعیوگآ دتتود آ تی خودعتی

 ف/قیت ؽؼة ا ودن ػودلت دادری دعت.
کـػب در دك داد٣ا٠ػ٥   م اةٌاؿ پؼكا٥٣ دّاكم ة٥ ظ٨اؿح٥ در ٨٠و٨ع ًؼح اةحغایی

( دیػ٨اف 16/7/931، داد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ 27/8/934جسغیغ٣ُؼ زداد٣ا٠ػ٥ ٠ػ٨رخ  1  از قْت٥

                                                           
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 7، قْت٥ 20/12/1393، ٨٠رخ 9309970955701156. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Wmh4K2o1KzAwa0k9  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 7، قْت٥ 7/10/1393، ٨٠رخ 9309970955700588. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TlFSdUZLclpOR289  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 7، قْت٥ 11/8/1393، ٨٠رخ 9309970955700323. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bm9kbG1aNlV1WU09  
 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 27/8/1393، ٨٠رخ 9309970905601474. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  4

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Wmh4K2o1KzAwa0k9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=TlFSdUZLclpOR289
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=bm9kbG1aNlV1WU09


 193/ دكـ  ٚـ١ث ػ( 93 ؿاؿ دكـ ٠اق قفز ادارم ّغاٝث دی٨اف قْب ركی٥ گؽارش

 

ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ رؿیغگی اةحغایی دی٨اف ة٥ دّاكم ٣اَؼ ةؼ اةٌاؿ  ّغاٝث ادارم ركی٥
حغایی ماٝش، را ظػارج از کـب ةغكف ًی جكؼی٘ات ٚا٣٨٣ی ك ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٠ؼازِ اة  پؼكا٥٣

« رد قکایث»م صیث قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم دا٣ـح٥ اؿث. در ٦ؼ دك داد٣ا٥٠ ٚؼار 
م ا٣كػام رأم دارام  ٦ا ك ٣ضػ٨ق مادرق از قْب ةغكم جأییغ قغق اؿث. زادةیات داد٣ا٥٠

 اّحػؼاض  رؿغ دّاكم ٨٠رد ٣ُؼ دّاكم ة٥ ظ٨اؿػح٥ ٣ُؼ ٠ی ةاقغ ةا ای٢ صاؿ ة٥ اة٧اـ ٠ی
 ة٥ اةٌاؿ پؼكا٥٣ کـب ةاق٤غ ك ٥٣ دّاكم ة٥ ظ٨اؿح٥ اةٌاؿ پؼكا٥٣ کـب.(

 . فولر اعتو رمو ت اغثت تی دخزدی رأی پزادخت خشدی ا وی61.1
فولر اعتور مو ت اغثت تدی دخدزدی رأی پزادخدت      رل ی: خودعتی

 تاؽو. خشدی ا ویش ادردی ؽزد و اعتور مو ت مآ
ت٤ی ةؼ ج٨ٖٚ ازؼام رأم ةػ٥ پؼداظػث در ٨٠و٨ع درظ٨اؿث مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚث ٠

ك داد٣ا٠ػ٥  18/11/932جسغیغ٣ُؼ زداد٣ا٥٠ ٠ػ٨رخ  1  زؽام ٣ٛغم، در دك داد٣ا٥٠ از قْت٥
ام ٨٠ز٨د اؿث ک٥ ظ٨اؿح٥ مػغكر دؿػح٨ر  ( دی٨اف ّغاٝث ادارم ركی٨٠12/11/933٥رخ 

از  دا٣غ. در دؿح٨ر ٨٠ٚػث مػادرق ٨٠ٚث در ای٢ ٨٠و٨ع را دارام قؼایي دؿح٨ر ٨٠ٚث ٠ی
٣ـػتث ةػ٥  18/11/93جسغیػغ٣ُؼ ٠ػ٨رخ  1  مادرق از قػْت٥  ةغكم ک٥ داد٣ا٥٠ 13  قْت٥

جسغیغ٣ُؼ ظ٨ا٦ی از داد٣ا٥٠ ةغكم آف قْت٥ مادر قغق اؿث، در مغكر دؿح٨ر ٨٠ٚث ةػ٥ 
كز٨د ٦ؼ ؿ٥ قؼط ٨ٗریث، وؼكرت ك جْـؼ از زتؼاف ظـارت جنؼیش قػغق اؿػث. ٚاةػٜ 

ةغكم ٣اَؼ ةػؼ رأم ةػ٥ زتػؼاف ظـػارت ك  13م  ذکؼ آ٣ک٥ دؿح٨ر ٨٠ٚث مادرق از قْت٥
پؼداظث زؽام ٣ٛغم ة٥ ٣ض٨ ج٨أ٠اف ة٨دق اؿث  در صاٝی ک٥ در دؿػح٨ر ٨٠ٚػث مػادرق از 

٣ـػتث ةػ٥  12/11/93جسغیغ٣ُؼ ٠ػ٨رخ  1م ةغكم ک٥ داد٣ا٥٠ مادرق از قْت٥ 14  قْت٥
ان ٣ـػتث ةغكم آف قْت٥ مادر قغق اؿث، دؿح٨ر ٨٠ٚث مؼٗ  جسغیغ٣ُؼ ظ٨ا٦ی از داد٣ا٥٠

 .  ة٥ رأم ة٥ پؼداظث زؽام ٣ٛغم مادر قغق اؿث

                                                                                                                       
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZER5WjVjN1hVSG89  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 16/7/1393، ٨٠رخ 9309970905600841. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  1
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=enp3T2svaytveWs9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 18/11/1393، ٨٠رخ 9309970905602188. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  2
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UU9wRklGNlFhR0E9  

 جسغیغ٣ُؼ دی٨اف ّغاٝث ادارم. 1، قْت٥ 12/11/1393، ٨٠رخ 9309970905602133. ق١ارق رأم ٧٣ایی:  3
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZUxIZnlzVk1aYUU9  
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