
 اصطالحات حقوقی
 

لت ٍ ایزبز ًظن ثِ هزوَػِ هَاًیي است ًِ حبًن ثط ضٍاثف اًسبى ّبست ًِ ثب ّسف استوطاء ػسا :حوَم

 .ٍرَز آهسُ است

  :اظ ثبضُ هبل تؼبضیق هتؼسزی ٍرَز زاضز ًِ ضاحت تطیي تؼطیق ػجبضت استزض :هبل

 .ز ٍ ستس زاضتِ ثبضس هبل هی گَیٌسّط چیعی ًِ هبثلیت زا

 .ثِ هبلی گلتِ هی ضَز ًِ هبثل رب ثِ ربیی ثَزُ ثسٍى ایٌٌِ ثِ ذَز ٍ هحل آسیت ٍاضز ًٌس :هبل هٌوَل

 ..........ٍ غٌسلی ٍ هیع ٍ هخل : پَل

 ........ ٍ ظهیي : هخل ثِ هبلی گلتِ هی ضَز ًِ هبثل رب ثِ ربیی ًوی ثبضس. :هبل ؿیط هٌوَل

  .ّط كؼل یب تطى كؼلی ًِ زض هبًَى ثطای آى هزبظات تؼییي ضسُ ثبضس رطم هحسَة هی ضَز :رطم

  .هیطَززیِ هبلی است ًِ ثِ سجت رٌبیت ثط ًلس یب ػؿَ ثِ هزٌی ػلیِ یب ثِ ٍلی یب اٍلیبء زم اٍ زازُ  ِ:زی

  .ًسی است ًِ رطم ضا هستوین ٍ ثسٍى ٍاسكِ اًزبم هی زّس :هجبضط رطم

  حیَاًبت اظ استلبزُ هخل : .ًسی است ًِ رطم ضا ؿیط هستوین اًزبم هی زّس :هسجت رطم

  .......ٍ غٌسٍم گبٍ ًطزى ثبظ ًگْجبًی زازى  : . هخلزض تسْیل ٍهَع رطم هَحط است م:هؼبٍى رط

 اسالهی هزبظات هبًَى ۳۴ هبزُ

ًلط زض اضتٌبة رطم ٍ ضطًت ّط زٍ زض ػولیبت  {ًوتط ًجبضس ًلط زٍ} یي اروبع ثیص اظ :رطمضطیي 

 هزطهبًِ 

  .ثط اٍ حطام است شاتبًػجبضت است اظ اروبع هطز ثب ظًی ًِ  :ظًب

 .ػجبضت است اظ روغ ٍ هطتجف ًطزى زٍ ًلط یب ثیطتط ثطای ظًب یب لَاـ :هَازی

 .زیگطی ًسجت زازى ظًب یب لَاـ ثِ ضرع :هصف
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اگط ضرػی ذجطی ضا اػالم ًٌس ًِ هلبز آى ثط ؾطض ذَزش ٍ ثِ ًلغ زیگطی ثبضس اهطاض ًبم زاضز. ثِ  :اهطاض

ضرػی ًِ اهطاض هی ًٌس هوط گَیٌس.اگط هلبز ایي ذجط ثِ ًلغ ذَزش ٍثِ ؾطض زیگطی ثبضس ازػب ٍاگط ثِ ًلغ 

 .زیگطی ٍثِ ؾطض ضرع حبلخی ثبضس ضْبزت ًبم زاضز

تساثیطی است ًِ زازگبُ ثطای رلَگیطی اظ تٌطاض رطم زضثبضُ هزطهیي ذكطًبى اتربش هی  ی:اهساهبت تبهیٌ

 .ًٌس هبًٌس ًگْساضی هزطهیي زیَاًِ زض تیوبضستبى

ثِ اهَضی گلتِ هی ضَز ًِ زازگبُ ّب ثبیس ثسٍى هالحظِ ایٌٌِ زض هَضز آًْب اذتالف .هطاكؼِ ای : اهَض حسجی

ی ٍاتربش تػوین ًٌٌس.هبًٌس ضسیسگی ثِ اهَال هتَكبی ثال ٍاضث،تؼییي ٍرَز پیسا ًطزُ یب ًِ ٍاضز ظسیسگ

 .سطپعست ثطای زیَاًِ ای ًِ ٍلی یب هین ًساضز

هوبم هؿبیی است ًِ زض ٍظیلِ اش تحوین اظ هتْویي ٍاًزبم تحویوبت هوسهبتی زض پطًٍسُ ّبی : ثبظ پطس

 .ًیلطی است.هجال ًثِ ثبظپطس هستٌكن گلتِ هی ضس

  .ست اظ ضبیستگی اًسبى ثطای زاضا ثَزى یب ارطای حن ٍ تٌلیقػجبضت ا :اّلیت

ّط چیعی ًِ حٌبیت اظ چیع زیگطی زاضتِ ٍزض پطًٍسُ ّبی هسًی ًٍیلطی ظبّطا ًرٌجِ ًبضلیت اظ  :اهبضُ

ٍاهغ زاضز هبًٌس تػطف ضیئی ًِ زض ظبّط ًبضق اظ هبلٌیت هتػطف است.الجتِ هوٌي است ذالف آى ًیع 

هوٌي است ضیئی ًِ زض تػطف الق است زض هبلٌیت ة ثبضس ًِ الق ثكَض اهبًی آى ضا حبثت ضَز.ثطای هخبل 

 .زض اذتیبض گطكتِ است

تؼْس ًطزى گبّی زض هطاضزازّب ٍرْی ثِ ػٌَاى ٍرِ التعام آٍضزُ هی ضَز ًِ ثِ هٌظَض تبهیي ذسبضت : التعام

 .ػسم اًزبم تؼْس یب تبذیط آى هوطض هی ضَز

  .ضبیستگی ٍ تَاًبیی ثْطُ هٌسی ٍ زاضا ضسى حوی ضا زاضتِ ثبضس ضرع هبًًَبً ػجبضت است اظ ایي ًِ :توتغ

ػجبضت اظ هبثلیتی است ًِ هبًَى ثطای اكطاز ضٌبذتِ تب ثتَاًٌس حن ذَز ضا ارطاء ٍ ذَز ضا هتؼْس  :استیلبء

  .سبظًس

ت ثِ ضرع ػجبضت اظ ػٌبٍیٌی است ًِ سجت ظَْض یب ٍرَز ٍیژگی ٍ حبالتی زض ضرع ًسج :احَال ضرػیِ

  اظزٍاد:  هخل  .زیگط هی ضَز ًِ ثط آى احط هبًًَی هتطتت ضسُ است

  .ػجبضت است اظ ػوسی ًِ سجت ضاثكِ ظًب ضَیی ثیي زٍ رٌس هربلق هی ضَز :ًٌبح

  .ػجبضت است اظ اًحالل ًٌبح زائن ثب ضطایف ٍ تططیلبت ذبظ اظ ربًت هطز ٍ ًوبیٌسُ هبًًَی اٍ :قالم

 .ظٍد اظ ازاهِ احط ػوس ًٌبح زض اظزٍاد هَهت ٍپبیبى ثرطیسى ثِ آى ضا گَیٌسغطف ًظط ًطزى : ثصل هست



هستی ًِ زض آى هست ظًی ًِ اظزٍارص اظ قطین قالم،ٍكبت،كسد ًٌبح یب ثصل هست هٌحل ضسُ ًوی  :ػسُ

 .تَاى ضَّط زیگطی اذتیبض ًٌس

 .سبل هوطی ضسیسُ ثبضس51سبل هوطی ٍهطزی ًِ ثِ سي 9زذتطی ًِ ثِ سي  :ثبلؾ

  .توبم حوَم ٍ تؼْسات ضرع اػن اظ هبلی ٍ ؿیط هبلی :ضاییزا

ػجبضت است اظ هوٌَع ثَزى ضرع اظ تػطف زض ثؼؿی یب توبم اهَض ذَز ثِ هٌظَض اظ حوبیت اظ اٍ  :حزط

 .هبًَى حٌن ثِ

ثِ ضرع ًجیطی گلتِ هی ضَز ًِ ػول هؼبش ًساضز ٍ ًوی تَاًس زض هؼبهالت هبلی ؿجكِ ٍ هػلحت  :سلیِ

  .بیت ًوبیسذَز ضا ضػ

حوی ًِ ضرع ثِ قَض هستوین ٍ ثی ٍاسكِ ًسجت ثِ چیعی پیسا هی ًٌس ٍ هی تَاًس اظ آى  :حن ػیٌی

  .استلبزُ ًٌس

حوی است ًِ ضرع ًسجت ثِ زیگطی پیسا هی ًٌس ٍ ثِ هَرت آى هی تَاًس اًزبم زازى ًبضی ضا  :حن زیٌی

  .اظ اٍ ثرَاّس

  .اهَالی ًِ ٍرَز ذبضری زاضتِ ٍ ثب حس الهسِ هبثل ازضاى ثبضٌس :ػیي

حوی ًِ ضرع اظ هبلی ًِ ػیي آى هلي زیگطی است یب هبلي ذبظ ًساضز هی تَاًس استلبزُ  :حن اًتلبع

  .ًٌس

 .......... ٍ ػجَض حن:  هخل .حوی ًِ ًسی زض هلي زیگطی زاضز :حن اضتلبم

  .زاضز ؾطٍضت آى اظ اًتلبع ًوبل ثطای ًِ است آى اهخبل ٍ ًْط ٍ  بتهٌ هوساضی اظ اضاؾی اقطاف هلي  :حطین

  .ظهیي ثسٍى هبلٌی ًِ هؼكل اكتبزُ ٍ آثبزی ٍ ًطت ٍ ظضع زض آًْب ًجبضس :اضاؾی هَات

  {ضطیٌٌس ارعاء ّوِ زض ضطًبء ّوِ یؼٌی}است هطبء هبل ارعاء ّوِ زض ضطًبء هبلٌیت اًتطبض  :هلَْم اضبػِ

  .ػجبضت است اظ ایٌٌِ ػیي هبل حجس ٍ هٌبكغ آى تسجیل ضَز :ٍهق

  .تزبٍظ ًوَزى اظ حسٍز اشى یب هتؼبضف است ًسجت ثِ هبل یب حن زیگطی :تؼسی

 .است الظم ؿیط هبل حلظ ثطای هتؼبضف یب هطاضزاز هَرت ثِ ًِ است ػولی تطى ػجبضت است اظ :تلطیف



حیج رٌجِ ػوَهی ثط ػْسُ زاضز ٍّیبتی است ًِ تحت ًْبزی است ًِ ٍظیلِ تؼویت رطاین ضا اظ : زازسطا

ضیبست زازستبى اًزبم ٍظیلِ هی ًٌس ّط زازسطا هطًت اظ زازستبى،ثِ تؼساز ًبكی هؼبٍى ٍزازیبض ٍثبظپطس 

است زض حبل حبؾط زض ًطَض هب زازسطای ػوَهی ٍاًوالة زضحسٍزغالحیت ذَز،ًطق،تؼویی،رطم 

 .ٍتحویوبت هوسهبتی ضا ثط ػْسُ زاضز

هحلی ًِ زضآى ثِ زػبٍی هسًی یب ًیلطی یب اهَض حسجی تَسف ضئیس یب زازضس زازگبُ زض حسٍز ُ: ازگبز

 .غالحیت هبًًَی ٍثب ضػبیت تططیلبت هطثَـ ضسیسگی هی ضَز

 .زازگبّی ًِ ثِ زػبٍی هسًی ٍاهَض حسجی زض آى ضسیسگی هی ضَز :زازگبُ حوَهی

 .سیسگی هی ضَززازگبّی ًِ ثِ زػَی ًیلطی زضآى ض: زازگبُ ًیلطی

ضٌَائیِ ای است ًِ ثِ هطارغ هؿبیی ثِ قَض ًتجی ٍزض اٍضام هرػَظ ػطؾِ هی ضَز.اغَال ًزض : زازذَاست

 .زػبٍی هسًی ذَاّبى ثبیس ذَاستِ اش ضا ثب توسین زازذَاست زض زازگبُ قطح ًٌس

ثبضس هلبز زازًبهِ  پبًٌَیس ضای زازگبُ ًِ ثِ اهؿبءضئیس یب زازضس زازگبُ ٍهسیط زكتط آى ضسیسُ :زازًبهِ

 .ضای زازگبُ است

ضسبًسى اٍضام زػَی هبًٌس اذكبضیِ،ارطای حٌن،ارطاءسٌس ٍ..... ثِ اقالح ضرع یب اضربظ هؼیي ثب  :اثالؽ

 .ضػبیت تططیلبت هبًًَی

ضسبًسى اٍضام زػَی ثِ ذَز ضرع هربقت یؼتی ضرػی ًِ ّسف اظاثالؽ اقالح زازى ثِ : اثالؽ ٍاهؼی

 .ب ًٍیل اشاٍست اظ قطین ذَزش ی

ّط گًَِ اثالؿی ًِ هكبثن هوطضات هبًَى است ٍلی ثِ ضرع هربقت یب ًٍیل اٍ غَضت ًوی : اثالؽ هبًًَی

 .گیطز ثطای هخبل اگط ثطگِ اذكبضیِ ٍهت حؿَض زض زازگبُ ثِ ّوسط هربقت اثالؽ ضَز اثالؽ هبًًَی است

هكلغ یب گَاُ زض زازسطا یب زازگبُ  هتْن،ٍضهِ ایست ًِ زضآى هبؾی اهط هی ًٌس تب ًسی اػن اظ  :احؿبضیِ

حبؾط ضَز.زض غَضت اثالؽ احؿبضیِ ثب ضػبیت تططیلبت هطثَقِ ٍػسم حؿَض هربقت ثسٍى ػصض هَرِ هَرت 

 .ذَاّس ضس تب تَسف هطرغ هؿبیی رلت ًطزز

یبز آٍضی ًطزى ضسوی یي یبچٌس هَؾَع زض حسٍز هوطضات ثِ هربقت است هبًٌس اذكبضیِ ثطای : اذكبضیِ

 .َض زض زازگبُ حوَهی،یب اضایِ اغَل اسٌبز زض زازگبُ یب ثطیب پطزاذت هبلیبت تَسف ازاضُ زاضاییحؿ

ًَضتِ ای است ًِ هكبثن هوطضات هبًَى تٌظین هی ضَز ًٍَیسٌسُ ذَاستِ هبًًَی ٍهططٍع اش ضا : اظْبض ًبهِ

ی هخبل)الق( ثطای هكبلجِ زض آى هی آٍضز ٍ ثِ ٍسیلِ هبهَضیي زازگستطی ثِ قطف هوبثل اثالؽ هی ضَز. ثطا

 .اثالؽ هی ًٌس،ثسّی اش ضا ثپطزاظز اربضُ ثْبی هؼَهِ اظ قطین اظْبضًبهِ ثِ قطف )هستبرط(



اگط ضرػی ثِ ٍاسكِ ػسم ًلبیت زاضایی یب زستطسی ثِ هبل اش هسضت پطزاذت ّعیٌِ زازضسی یب : اػسبض

طای احجبت اػسبضش زض ذَاست اػسبض پطزاذت ثسّی اش ضا ًساضتِ ثبضس هی گَیٌس كالًی هؼسط است ٍثبیس ث

 .اظ زازگبُ غبلح ثِ ػول آٍضز

 .ػجبضت است اظ ایٌٌِ هبلی زض اذتیبض ًسی ثبضس ٍاٍ ثتَاًس ًسجت ثِ آى هبل تػوین گیطی ًٌس :فتػط

تػطكی است ًِ ثسٍى ضؾبی هبلي هبل ؿیط هٌوَل اظ قطف ًسی غَضت گطكتِ ثبضس.زض : تػطف ػسٍاًی

اًی ػجبضت است اظ ذبضد ضسى هبل اظ استیال ٍتػطف هبلي آى هبل ثسٍى ضؾبیت هؼٌی ػبم ًلوِ تػطف ػسٍ

 .اش

هزبظاتی است ًِ ًَع )ضالم،حجس،رعای ًوسی ٍ....(ٍهیعاى آى)یٌسبل حجس،زُ ؾطثِ ضالم،زُ : تؼطیع

هیلیَى ضیبل(زض ضطع ًیبهسُ ٍتَسف هبؾی تؼییي هی ضَز. زض حبل حبؾط زض ًطَض هب زض هبًَى هزبظات 

اًَاع هزبظات ّبی تؼعیطی ثطای رطاین اضتٌبثی تؼییي ضسُ است.ثطای هخبل هزبظات ذیبًت زض اهبًت اسالهی 

 .هبُ تب سِ سبل حجس تؼعیطی است 6

زض زػبٍی هسًی پس اظ ضطٍع ثِ هحبًوِ زض هَاضزی ًِ هبًَى تػطیح هی ًٌس هطرغ : تَهیق زازضسی

ٌس ٌّگبهی ًِ یٌی اظ اغحبة زػَی كَت هی ضسیسگی هی تَاًس ثطای هستی زازضسی ضا هتَهق سبظز هبً

 .ًٌس

یٌی اظ اسجبة سوَـ تؼْسات است ثِ هَرت تْبتط زٍ قطف ًِ زاضای تؼْسی هتوبثل ّستٌس ٍهَؾَع  :تْبتط

تؼْسضبى )اػن اظ ایٌٌِ ٍرِ ًوس یب اضیبءثبضس هخل ثطًذ،گٌسم ٍ...(ثِ تؼساز هسبٍی ثب یٌسیگطسلوف هی ضًَس. 

 .اضازُ قطكیي یب ثِ حٌن هبًَى یب حٌن زازگبُ ثبضس ایي تْبتط هی تَاًس ثب

زػَایی است ًِ ضطیي هلي هطبع ثط ضطیي زیگط ثِ هٌظَض توسین هبل هعثَض زض غَضت ػسم تطاؾی : اكطاظ

 .ثط توسین اهبهِ قطح هی ضَز

 .پَلی است ًِ ثط احط تبذیط ثسٌّبض زض پطزاذت ثسّی ثبیس ثِ قلجٌبض ثپطزاظز: ذسبضت -تبذیط تبزیِ

تؿویٌی است ًِ ذَاّبى اظ اهَال ذَاًسُ هجل اظ غسٍض حٌن ثِ ًلغ ذَزش اظ زازگبُ هی : تبهیي ذَاستِ

 .ذَاّس

غَضت ثطزاضی زازگبُ اظ زالیل احجبت زػَی هجل اظ قطح ٍاهبهِ زػَی ثِ هٌظَض رلَگیطی اظ : تبهیي زلیل

طای هخبل ثطای ثطضسی هیعاى ظٍال ٍاظ ثیي ضكتي زالیل است ًِ ثِ زض ذَاست ذَاّبى ثِ ػول هی آیس.ث

پیططكت ًبض سبذتوبى زظ ظهبًی پی ًٌی ٍػسم اًزبم ثِ هَهغ آى اظ سَی پیوبًٌبض،ًبضكطهب هی تَاًس ثب تبهیي 

 .زلیل آى ضا ثطای آیٌسُ حلظ ًطزُ ٍثطای هكبلجِ ذسبضت استٌبز ًٌس



ط ًِ زض هَػس هوطض اظ آى حٌن ؿیط هبثل اػتطاؼ ٍتزسیس ًظط ٍ یب حٌن هبثل اػتطاؼ ٍتزسیس ًظ: حٌن هكؼی

 .اػتطاؼ ٍتزسیس ًظط ثِ ػول ًیبهسُ ًٍیع احٌبهی ًِ زض هطحلِ تزسیسًظط ذَاّی غبزض هی ضَز

حٌوی است ًِ ثِ ٍاسكِ قی هطاحل هبًًَی یبثِ ٍاسكِ اًوؿب هست اػتطاؼ ٍتزسیسًظط : حٌن ًْبیی

 .ضَز ٍكطربم زػَایی ًِ حٌن زض آى هَؾَع غبزض ضسُ اظ زػبٍی هرتَهِ هحسَة

 .ًسی است ًِ ضـل هؼوَلی ذَز ضا هؼبهالت تزبضی هطاض زّس :طتبر

ًسی است ًِ زض هوبثل ارطت ٍاسكِ اًزبم هؼبهلِ ای ضسُ یب ثطای ًسی ًِ هی ذَاّس هؼبهالتی  :لزال

  .ًوبیس قطف هؼبهلِ پیسا هی ًٌس

ض ًسی است ًِ ثِ اسن ذَز ٍلی ثِ حسبة زیگطی ) آهط ( هؼبهالتی ًطزُ ٍ ز :{ًویسَى}حن الؼول ًبضی

 .هوبثل حن الؼولی زضیبكت هی ًٌس

 .اسٌبز هبلی ًِ زض هؼبهالت ثَضسی ٍثبًٌی هبثل ًول ٍاًتوبل ٍزاضای ًطخ ثبضس: اٍضام ثْبزاض

بًوؼیي یب ثِ سٌسی است تزبضی ًِ ثِ هَرت آى اهؿبءًٌٌسُ )غبزض ًٌٌسُ(تؼْس هی ًٌس زض ظه: سلتِ

 .هحؽ هكبلجِ زض ٍرِ حبهل یب ضرع هؼیي یب ثِ حَالِ ًطز آى ضرع ًبض سبظی ًٌس

ًَضتِ ای ًِ ثِ هَرت آى غبزض ًٌٌسُ ٍرَّی ضا ًِ ًعز زیگطی زاضز)ثبًي(،ًال ًیبهسوتی اظ آى ضا ثِ : چي

 .ًلغ ذَز یب زیگطی اظ ثبًي هستطز هی ًٌس

تبضید سط ضسیس ٍرِ ٍاػتجبضی ًعز ثبًي ًساضتِ ٍ  چٌی است ًِ غبزض ًٌٌسُ اش زض :چي ثی هحل

 .یباگطزاضز ًوتط اظ هیعاى هٌسضد زض چي هی ثبضس

چٌی است ًِ ثِ هَرت آى غبزض ًٌٌسُ ثِ ثبًي زستَض پطزاذت چي ضا زض ضاس هَػس  :چي ٍػسُ زاض

 .هؼیٌی هی زّس ًِ ایي تبضید ثب تبضید غسٍض چي یٌی ًوی ثبضس ٍثِ اغكالح چي ضٍظ ًیست

ًسی ًِ چي زض ٍرِ اٍ غبزض ضسُ یب ثِ ًبم اٍ پطت ًَیسی ضسُ یب حبهل چي زض هَضز چي : اضًسُ چيز

 .ّبی زض ٍرِ حبهل

زاضًسُ سٌس ثسّی هبًٌس چي،سلتِ ٍ...زض پطت آى اهؿبءاربظُ ٍزستَض هی زّس ًِ هجلؾ سٌس : ظْط ًَیسی

 .ثِ ضرع زیگطی پطزاذت ضَز

  .زض ثطاثط ػَؼ هؼلَم زاللت هی ًٌسایزبة ٍ هجَلی ًِ ثط ًول هلي  :ػوس ثیغ

 .ًسی ًِ زض هؼبهلِ ًبالیی ضا ثلطٍضس زضهوبثل اٍ هطتطی یب ذطیساض هطاض هی گیطز: ثبیغ



تسلف ثطاظ ثیي ثطزى احط حبغل اظ ػوس ضا گَیٌس.ذیبض هوٌي است ًبضی اظ تَاكن ٍتطاؾی قطكیي ثبضس : ذیبض

ز ًِ زض هست هؼیٌی ثطای ذطیساض یب كطٍضٌسُ یب هبًٌس ذیبض ضطـ زض ػوس ثیغ ًِ ثِ هَرت آى ضطـ هی ضَ

ّط زٍ یب ًلط سَهی اذتیبض كسد هؼبهلِ ثبضس ٍیب هوٌي است ذیبض ًبضی اظ حٌن هبًَى ثبضس هبًٌس ذیبض 

 .هزلس ًِ ثِ هَرت آى هبزام ًِ هزلس ػوس ثِ ّن ًرَضزُ قطكیي حن ثط ّن ظزى هؼبهلِ ضا زاضًس

ثبة هؼبهالت ًسی هبل زیگطی ضا ثسٍى اشى غبحت هبل ٍ غبحت  ػوس كؿَلی آى است ًِ زض :ثیغ كؿَلی

 .حن ثلطٍضس یب هٌتول ًوبیس

   .ثِ هؼٌبی پیص كطٍش است :سلق یب سلن

  ت.ثب تطاؾی ٍ سبظش قطكیي هؼبهلِ اسثِ هؼٌبی ثط ّن ظزى هؼبهلِ  :اهبلِ

اغل آى است ًِ ّیچ  اغلی است كوْی ٍػولی ًِ زض اهط ًیلطی ٍهسًی ثِ ًبض هی آیس.ثطای هخبل: ثطائت

 .ًس هزطم ًیست ٍهجطی اظ اضتٌبة رطم هی ثبضس

اػوبلی ًِ هَرت كطیت قطف هؼبهلِ هی ضَز ٍضرع كطیت ذَضزُ تحت ضطایف هبًًَی حن كسد : تسلیس

 .زاضز

 ....... ٍ ًوبظ:  هخل ػجبضت است اظذَاستي اًزبم ًبضی ٍ ضاؾی ًجَزى ثِ تطى آى. :ٍرَة

 ٍ سطهت  هتل : هخل ٍ ضاؾی ًجَزى ثِ اًزبم آى.ذَاستي تطى ًبضی  :حطهت

 ًوي:  هخل   ذَاستي اًزبم ًبضی ًِ اًزبم زازًص پبزاش ذَاّس زاضت ٍلی تطًص ًیلط ًساضز. :استحجبة

  .ًبتَاى ثِ

  قالم:  هخل ذَاستي تطى ًبضی ثسٍى ایٌٌِ اًزبم آى گٌبُ زاضتِ ثبضس. :ًطاّت

  ...... ثَزى هسم ظزى زض ذیبثبى ٍ هجبح:  هبًٌس ى قلت ٍرَز ٍ ػسم ًبضی.ػجبضت است اظ ثطاثط ثَز :اثبحِ

 


