
  سَم فصل ّطتنهطبلؼبت اجتوبػی پبیِ 

  " لَُ لضبئیِ"ضطندرس 

  ؟ وٌٌذ هی هحبفظت تْذیذات ٍ ّب آسیت ثزاثز در ًَجَاًبى اس وسبًی چِ  -1

.  لبًَى ، هذرسِ خبًَادُ ،  ، خَد       

  ؟ وٌذ هحبفظت تْذیذات ٍ ّب آسیت ثزاثز در خَدش اس تَاًذ هی چگًَِ فزد ّز  -2

 لطوِ اٍ رٍاًی ٍ ثذًی سالهتی ثِ وِ رفتبری ٍ اػوبل اس ثبیذ ٍ است هسئَل خَد رٍاى ٍ رٍح ٍ ثذى ثِ ًسجت فزد ّز         

 ثخَاّین اٍ اس دػب ٍ ًوبس طزیك اس ٍ ثگیزین ووه هتؼبل خذاًٍذ اس ّویطِ ثبیذ راُ ایي در الجتِ.  وٌذ پزّیش ، سًذ هی         

.   ًطَین تسلین ضیطبًی ّبی ٍسَسِ ثِ ٍ وٌین حزوت راست راُ در وِ وٌذ یبری را هب تب          

  ؟ وٌٌذ هحبفظت ّب آسیت ثزاثز در خَد فزسًذاى اس تَاًذ هی چگًَِ خبًَادُ  -3

  تزثیت در هبدر ٍ پذر.  دارًذ را آًْب ثزای سًذگی اهىبًبت وزدى فزاّن ٍ فزسًذاى اس هسئَلیت هزالجت هبدر ٍ پذر       

  آًْب ّبی فؼبلیت ثز اًذ ًطذُ هستمل فزسًذاًطبى وِ سهبًی تب دارًذ حك آًْب.  دارًذ لبًًَی حك ، فزسًذاى هزالجت ٍ       

.   ثبضٌذ داضتِ دلیك ًظبرت       

  ؟ چیست لضبئیِ ی لَُ ٍظبیف تزیي هْن اس یىی  -4

.   هزدم اختالفبت وزدى حل       

 ؟ ثجزیذ ًبم ضَد هی هطزح دادگبُ در وِ را( اختالفبت) دػبٍی اًَاع  -5

  ویفزی(  اختالفبت) دػبٍی   -1       

.   حمَلی(  اختالفبت) دػبٍی   -2       

  ؟ دّیذ تَضیح را ویفزی(  اختالفبت) دػبٍی  -6

  فزدی هبًٌذ.  وٌذ هی تؼییي هجبسات ، است ضذُ جزهی هزتىت وِ فزدی ثزای دادگبُ وِ است اػوبلی ثِ هزثَط        

  طجبثت اش ضخصی هٌشل در وِ فزدی یب.وٌذ ٍتْذیذهی ٍفحبضی تَّیي ثِ دیگزضزٍع هطتزی ثب درهغبسُ وِ        

.  ًذارد پشضىی ًظبم هجَس ٍ وٌذ هی         

  ؟ دّیذ تَضیح را حمَلی(  اختالفبت) دػبٍی  -7

دٌّذ  اًجبم را تىبلیفطبى وِ وٌذ هی هلشم را افزاد ثلىِ وٌذ ًوی تؼییي هجبساتی دادگبُ وِ است اػوبلی ثِ هزثَط       

ّوسبیِ  خبًِ اس لسوتی ًبخَاستِ طَر ثِ سبسی سبختوبى ٌّگبم در وِ فزدی هبًٌذ.  ثذٌّذ را دیگزاى لبًًَی حمَق یب       

.   است وزدُ خزاة لَدر ثب را هجبٍر        

  ؟ دّذ هی اًجبم وبری چِ دادگبُ در لبضی  -8

  را خَد دالیل تب خَاّذ هی آًْب اس ٍ وٌذ هی هطبلؼِ را( هتْن )  خَاًذُ ٍ( ضبوی) خَاّبى هذارن لبضی دادگبُ در        

 . ثبضذ لَاًیي ثب آضٌب ٍ ػبدل فزدی ثبیذ لبضی.  وٌٌذ ثیبى        

 



 

  ؟ثٌَیسیذ را لبضی ّبی ٍیژگی اس هَرد دٍ   -9

 . لَاًیي ثب آضٌب ٍ ػبدل         

  ؟ است وسی چِ ٍویل  -10

.   دارد ٍوبلت(  ًبهِ اجبسُ)  پزٍاًِ ٍ آضٌبست لَاًیي ثِ ٍ خَاًذُ درس حمَق ی رضتِ در وِ است وسی ٍویل          

  ؟است السم جبهؼِ در لضبییِ لَُ هثل ًْبدی ٍجَد چزا -11

  ای جبهؼِ ّز در ّوچٌیي. وٌٌذ هی تخلّف لبًَى گذاضتي پب سیز ثب وِ دارًذ ٍجَد افزادی ای جبهؼِ ّز در          

  ثیبیذ پیص لبًَى ًذاًستي ٍ ًجَدى آگبُ اثز در است هوىي اختالفبت ایي. آیذ هی ٍجَد ثِ افزاد، ثیي اختالفبتی          

. وٌٌذ سزپیچی لبًَى اس ػوذاً افزادی یب ٍ         

  ؟است ًْبدی چگًَِ لضبییِ لَُ -12

وٌذ،  ًظبرت لَاًیي اجزای ثز سبسد، راثزلزار اجتوبػی ػذالت وِ ثبضذ داضتِ ٍجَد ًْبدی ثبیذ ای جبهؼِ ّز در         

ٍ  فزدی حمَق پطتیجبى وِ است لضبئیِ ٴًْبد،لَُ ایي. ثزسبًذ هجبسات ثِ را ٍهتخلفبى وٌذ ثزخَرد تخلفبت ثب         

  .  است افزاد اجتوبػی         

 :   ضطنًىبت هْن درس 

.  است لضبئیِ لَُ وٌذ هی ًظبرت لَاًیي اجزای ثز ٍ سبسد هی ثزلزار را اجتوبػی ػذالت وِ ًْبدی:  1ًىتِ

.  است هزدم اختالفبت وزدى حل لضبئیِ لَُ ٍظبیف تزیي هْن اس یىی:  2ًىتِ

.   وٌذ دفبع آًْب حمَق اس تب وٌٌذ اًتخبة ٍویل ػٌَاى ثِ را فزدی دارًذ حك افزاد ّب دادگبُ ّوِ در:  3ًىتِ

 . وٌٌذ هطَرت هجتوغ آى در حمَلی هطبٍر ثب لضبیی ّبی هجتوغ در ضىبیت ًَضتي اس لجل تَاًٌذ هی افزاد:  4ًىتِ

 .هزدم است  اجتوبػی ٍ   فزدیًْبد لَُ لضبئیِ پطتیجبى حمَق :  5ًىتِ

 . اًتخبة هی ضَد  سبل 5جوَْری اسالهی ثِ هذت  رّجزرئیس لَُ لضبئیِ اس سَی :  6ًىتِ

 . درخَاست ٍویل وٌذ دادگبُ اگز وسی تَاًبیی هبلی ًذاضتِ ثبضذ وِ ٍویل ثگیزد ، هی تَاًذ اس :  7ًىتِ

 :   ضطنسَاالت چْبر گشیٌِ ای درس 

  ؟است وذام هَرد وٌذ، هی هحبفظت تْذیذات ٍ ّب آسیت ثزا ثز در را ًَجَاًبى وِ وسی ًخستیي -1

  فزد خَد(                   4    لبًَى(                 3    هذرسِ(                2   خبًَادُ ( 1         

  ؟ دارد ثزػْذُ ای ٍظیفِ چِ لضبییِ لَُ  -2

  هَسسبت تبسیس(       4   لَاًیي اجزای(           3   لَاًیي اجزای ثز ًظبرت(        2  لَاًیي ٍضغ( 1      

 دػبٍی ًَع جِ دٌّذ، اًجبم را تىبلیفطبى وٌذ هی هلشم افزاد ٍ وٌذ ًوی تؼییي هجبسات آى ثزای دادگبُ وِ دػبٍی -3

  اجتوبػی(                  4   هذًی(                        3   ویفزی(                   2   حمَلی ( 1      ؟ّستٌذ



  ؟گَیٌذ هی «ػٌَاى غصت» سیز ّبی گشیٌِ اس یه وذام ثِ -4

  هذرن داضتي ثذٍى پشضه ػٌَاى ثِ خَد هؼزفی(                     2  دیگزاى ثِ سدى افتزا ٍ تَّیي (1     

    سبختوبى پزٍاًِ داضتي ثذٍى سبسی سبختوبى(                     4    وطبٍرسی ّبی سهیي تصزف(  3    

  ؟ وٌذ هی هطبلؼِ را خَاًذُ ٍ خَاّبى هذارن وسی چِ دادگبُ، در -5

   ضبوی(               4   حمَلی هطبٍر(                       3   لبضی(                     2   ٍویل(  1        

.  وٌٌذ هی هطَرت هجتوغ آى در............... ثب لضبیی ّبی هجتوغ در ضىبیت، ًَضتي اس لجل تَاًٌذ هی افزاد -6

 لضبیی هطبٍر(                 4  حمَلی هطبٍر(                   3   لبضی(          2  دادگستزی ٍسیز ( 1      

 لضبئیِ است ؟ ُ وذام هَرد اس ٍیژگی ّبی رئیس لَ  -7

 ّوِ هَارد (            4  هذیز ٍ هذثز(         3   آگبُ ثِ اهَر لضبئی(          2  هجتْذ ٍ ػبدل ( 1       

  ؟گَیٌذ هی چِ ثزٍد دادگبُ ثِ ثبیذ ٍ ضذُ خَاًذُ وِ فزدی ثِ -8

  هَول (                    4   خَاًذُ (                   3  ٍویل(               2  خَاّبى ( 1         

  ؟ًیست حمَلی سیز دػبٍی اس یه وذام -9

                       ٍاحذ ّز پبرویٌگ هحل سز ثز آپبرتوبى یه سبوٌبى اختالف (1      

   هله ی اجبرُ سز ثز هٌشل یه هستبجز ٍ هبله اختالف ( 2      

 . است گفتِ سشا ًب ٍ وزدُ تَّیي اٍ ثِ دیگزی ضخص ایٌىِ هَرد در فزد یه ادػبی ( 3     

  سٌذ چٌذ ثب هله یه فزٍش ( 4     

  ؟ ثبضذ هی سیز هزجغ وذام ًظز سیز دادگستزی -10

  اختالف حل ضَرای(     4  لضبییِ لَُ(      3  داری ػذالت دیَاى(         2 وطَر ػبلی دیَاى (1         

  ؟اًذ وذام دػبٍی اًَاع -11

  ویفزی-خصَصی(       4   ػوَهی -خصَصی(         3  ویفزی-حمَلی(          2  ػوَهی -ویفزی( 1       

  ؟ ثبضذ هی سیز ًْبد وذام افزاد اجتوبػی ٍ فزدی حمَق پطتیجبى -12

   ًگْجبى ضَرای(                  4   همٌٌِ لَُ (              3   هجزیِ لَُ (               2  لضبییِ لَُ (1        

  ؟ًیست ی لضبییِ ی لَُ ٍظبیف اس سیز ّبی گشیٌِ اس یه وذام -13

 . ّب ىآ اختالف حل ٍ هزدم ضىبیبت ثِ رسیذگی(  1        

 . جبهؼِ در هطزٍع ّبی سادیآ ٍ ػذل گستزش(  2        

 . اداری ّبی دستگبُ ٍ ّب سبسهبى در لَاًیي اجزای ٍ تصَیت(  3        

 . هجزهبى تؼمیت ٍ جزم وطف(  4        

 



  ؟ًیست ی لضبییِ ی لَُ ثِ ٍاثستِ سیز ّبی سبسهبى اس یه وذام -14

  وطَر ول ثبسرسی سبسهبى(                                              2   وطَر ػبلی دیَاى( 1        

   اجتوبػی تآهیي سبسهبى(                         4    هسلح ًیزٍّبی لضبیی سبسهبى ( 3       

  ؟است وذام لضبییِ ی لَُ ًظز سیز ّبی سبسهبى ٍ هزدم ضىبیبت ثِ رسیذگی رسوی هزجغ -15

   اًتظبهی ًیزٍی(       4  لضبیی ّبی سبسهبى(        3  دادگستزی(          2 ػذالت دیَاى( 1       

  ثذّذ، را دیگزاى لبًًَی حك یب دادُ اًجبم را تىبلیفص وٌذ هلشم را فزد ثلىِ ًىٌذ، تؼییي هجبساتی دادگبُ اگز -16

  ؟است دػبٍی اس یه وذام ثِ هزثَط         

  حمَلی اختالفبت(                                                                  2   ویفزی اختالفبت( 1         

  اداری دػبٍی ٍ اختالف(                                                   4   حمَلی ٍ ویفزی اختالفبت(  3         

 

 


