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Abstract 

Compensation for damages caused by medical accidents is one of the 

important issues that have led to the transformation of social life into 

responsibility. The increasing number of accidents caused by medical 

practices and the consequent increase in casualties to patients makes it more 

than necessary to investigate the issue. While the legal system of some 

countries, including France, has taken collective initiatives to compensate for 

damages caused by medical practices, Iran's rights are subject to 

compensation only in the context of civil liability based on the physician's 

fault. In answering the question of whether the developments in the medical 

law of other countries appear to be plausible in the Iranian legal system, it is 

possible to benefit from the aforementioned developments in applying 

collective compensation methods in our country. Have. The present study 

aims at explaining the possibility of civil liability in compensation of 

patients after expressing their personal responsibility decline, the collective 

ways of compensation and the possibility of designing such practices in 

Iranian legal system respectively. Finally, the findings indicate that, given 

the inadequacy of the physician's fault for compensating patients and 

considering the availability of legal and jurisprudence, institutionalizing 

methods such as expanding insurance and establishing a fund to compensate 

patients for damages in the legal system. Our country will be very efficient. 
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 هچکیذ

 ظًسگی تحَالت ِٚ تاضس هی هْوی هسائل رولِ اظ پعضٛی حَازث اظ ًاضی ذساضات رثطاى

 اظ ًاضی حَازث ْعایٌسُ ضواض. است زاضتِ پی زض ذػَظ ایي زض ضا یتهسؤٍل ضسى روًی ارتوايی

 پژٍّص ؾطٍضت زیگطی اهط ّط اظ تیص، تیواضاى تط ٍاضزُ ذساضات اْعایص آى هتًاٖة ٍ پعضٛی ايوال

 ًهط زض تا ْطاًسِ رولِ اظ ٚطَضّا اظ تطذی حَٖٗی ًهام ِٚ حالی زض، ساظز هی آضٛاض ضا ظهیٌِ ایي زض

 اًس، زاضتِ پعضٛی ايوال اظ ًاضی یّا ظیاى ذساضات رثطاى ظهیٌِ زض اتتٛاضاتی روًی یّاُ ضیَ گطْتي

 ذساضت رثطاى پعضٙ تٗػیط هثٌای تط اتٛا تا هسًی یتهسؤٍل چاضچَب زض غطْاً ایطاى هَؾَيِ حَٗٔ

 پعضٛی حَٗٔ زض ایزازضسُ تحَالت آیا ِٚ السؤ ایي تِ پاسرگَیی زض اهط ایي تِ يٌایت تا. ًوایس هی

 اظ رَیی تْطُ اهٛاى ،ضسس هی ًهط تِ ذیط یا است قطح ٖاتل ایطاى حَٖٗی ًهام زض زیگط ٚطَضّای

. تاضس زاضتِ ٍرَز ٚطَضهاى زض ذساضت رثطاى روًی یّا ضٍش ٚاضگیطیِ ت زض ضسُتحَالت یاز

 تیاى اظ پس تیواضاى ذساضات رثطاى زض هسًی یتهسؤٍل اظ گصاض اهٛاى تثییي ّسِ تا حاؾط پژٍّص

 ًهام زض هصَٚض یّا ضیَُ قطح اهٛاى ٍ ساضتذ رثطاى روًی یّا ضیَُ ،ضرػی یتهسؤٍل اَْل

 تِ يٌایت تا ِٚ است آى اظ حاٚیّا  یاْتِ ًْایت زض. زّس هی ٖطاض تطضسی هَضز تطتیة تِ ضا ایطاى حَٖٗی
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 ٍ ْْٗی تستط تَزى ْطاّن تِ تَرِ تا ٍ تیواضاى ذساضات رثطاى رْت پعضٙ تٗػیط هثٌای ٚٓایت يسم

 ذساضات رثطاى هٌهَض تِ غٌسٍٖی ایزاز ٍ تیوِ گستطش َىچّو ییّا ضٍش ٚطزى ًْازیٌِ ،حَٖٗی

 . تَز ذَاّس ٚاضآهس تسیاض ٚطَضهاى حَٖٗی ًهام زض تیواضاى

 

 کلیذی واصگاى

 ، تیوِپعضٛی حَازث، ذساضات رثطاى، روًی یت، هسؤٍلهسًی یتهسؤٍل
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 هقذهه

 حاؾط يػط زض حَٖٗی هْن هثاحج اظ یٛی پعضٛی حَازث اظ ًاضی ٖطتاًیاى تاذساض رثطاى

 تط ٍ هسًی یتهسؤٍل چاضچَب زض غطْاً آى اظ ًاضی زياٍی ایطاى حَٖٗی ًهام زض ِٚ است

 ًهام ِٚ تاضس هی اهط ایي اظ حاٚی تكثیٗی ًاتهكال. ضَز هی ْػل ٍ حل سٌتی َٖايس ٌایهث

، است تَزُ طیتٗػ هال٘ ٍ هسًی یتهسؤٍل تط یهثتٌ گصضتِ زض ِٚ ٚطَضّا اظ تسیاضی حَٖٗی

 طتطیت ّطچِ رثطاى سوت تِّا  یزگطگًَ ٍ حَالتت يیا. اًس زاضتِ ظهیٌِ ایي زض ضا تحَالتی

 راهى قطح زازیا ٍ تیوِ گستطش ِٚ چٌساى، تَزُی پعضٛ حَازث اىیٖطتاً تط ٍاضز ذساضت

 اظ، ضاىؾطض رثطاى ىیتسط ٍ لیتسْ ٍ زیسگاى ظیاى اظ طتطیت تیحوا رْت ذساضت رثطاى

 . است تَزُ تاضاس ایي زض هْن اٖساهات رولِ

 زض گطْتِ غَضت یّا پژٍّص ضَن يلی ِٚ است آًزایی اظ ًیع ِهٗال ایي زض تحج ؾطٍضت

 راهى ّاییٚاض ضاُ ٌَٚى، تاایطاى حَٖٗی ًهام زض پعضٛی حَازث اظ ًاضی ذساضات رثطاى ظهیٌِ

 تط ٍاضز ذساضات تیطتط ّطچِ رثطاى هٌهَض تِ ٚطَضهاى ٖاًًَی ٍ ْْٗی هٗتؿیات تا ساظگاض ٍ

 ِٚ است شٚط تِ الظم ذػَظ ایي زض. است ًطسُ هكطح پعضٛی حَازث اظ ًاضی ًیاىٖطتا

 اظ ًاضی یّا ظیاى ْعایٌسُ ضضس ،ًاضٌاذتِ یّا ضیَُ تًؿاً ٍ زضهاًی ًَیي یّا ضیَُ اظ استٓازُ

ی ِٚ هتحول ظیاى واضاًیت ضٍظاْعٍى ضواض آى زًثال تِ. است زاضتِ پی زض ضا پعضٛی ايوال

 هَرَز َٖايس ِٚ است زاضتِ پی زض ضا ظهیٌِ ایي زض زياٍی حقط گیط چطن اْعایص ًیع اًس ضسُ

 پی زض ٍ اهط ایي تِ يٌایت تا لصا، تاضس ًوی ظهیٌِ ایي زض هكطٍحِ زياٍی ْػل ٍ حل پاسرگَی

 زض ٍحَٖٗی ْْٗی تستط تَزى ْطاّن تِ تَرِ تا ٍ ٚطَّا اظ تسیاضی زض یتضسى هسؤٍل روًی آى

 غٌسٍٖی یا تیوِ ّوچَى روًی یّا ضیَُ اظ استٓازُ، ضسس هی ًهط تِ هاىٚطَض حَٖٗی ًهام

 . تاضس ٚاضآهستط هسًی یتهسؤٍل َٖايس ٍضای ضز ىاتیواض ذساضات رثطاى رْت ذاظ

 ضا پعضٛی حَازث تَاى هی آیا ِٚ است ایي، تاضس هی قطح ٖاتل ِٚ االتیسؤ اساس ایي تط

 یّا ضیَُ اظ ٍ ٚطز ذاضد هسًی یتهسؤٍل هكلٕ سیكطُ اظ هسضى زًیای حَازث اظ تسیاضی تساى

 اظ گطیزی ٚطَضّای پعضٛ حَٗٔ زض ضسُیزازا تحَالت ایآ رست؟ تْطُ ذساضت رثطاى گطٍّی

 رثطاى ذاظ ًهامی ٌیت صیپ اهٛاى ایآ ّوچٌیي ط؟یذ ای است قطح ٖاتل طاىیا زض ْطاًسِ رولِ

 ط؟یذ ای زاضز ٍرَز ها ٚطَض زض ذساضت
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 آٍضی ـ تحلیلی تِ روى تَغیٓی ضٍش اظ ستٓازُا تا حاؾط پژٍّص هصَٚض هطاتة تِ يٌایت تا

 یّا ضیَُ سپس، ضَز هی تثییي ضرػی یتهسؤٍل اَْل اتتسا ترص سِ زض ٍ پطزاذتِ اقاليات

 هسًی یتهسؤٍل اظ گصاض اهٛاى سطاًزام ٍ ضًَس هی هكطح پعضٛی حَازث ذساضات رثطاى ًَیي

 . گیطز هی ٖطاض تطضسی ٍ تحلیل هَضز یپعضٛ حَازث اظ ًاضی ذساضات رثطاى زض

 

 شخصی یتهسؤول افول

 قانونی فزاینذ در تغییزات و هذنی یتهسؤول حقوق بز اثزگذاریـ 1

 حتی ِٚ گطْت ذسهت تِ ضا هطهَظ ًیطٍّای ٍ الًازُ ذاضٔ ٍسایل تطط، رْاى ضسى غًٌتی تا

 آى احثات یا ًساضت ٍرَز تٗػیطی اغالً یا ٍؾًیتی چٌیي زض. تَز َلهزْ ّن ٍی ذَز تطای

 اظ چٌاًِٛ، ًواًس اهاى زض تحَالت اظ ًیع هسًی یتهسؤٍل حَٗٔ ضطایف ایي زض. (1) ًثَز هوٛي

 ٍاّٖ اهط ایي تِ ٍرساى زیگط سَی اظ ٍ گطْت ضا ْطزی ذساضت رای روًی یّا ذساضت یٛسَ

 یٛسَ اظ آًِٛ ؾوي، (2) ٌٚس تحول ضاّا  ذساضت ّوِ تَاًس ًوی ضرع یٙ زیگط ِٚ گطزیس

 رثطاى ذساضات ّوِ ِٚ ٚطز هی اٖتؿا هسًی یتهسؤٍل حَٗٔ زض ذساضات ٚاهل رثطاى اغل

 اظ. ٚطز رثطاى ضا ذساضات ّوِ تتَاى تا ًثَز ٚاْی آًٗسض اْطاز هالی هٌاتى زیگط سَی اظ ٍ گطزًس

 يٌَاى تِ ًیع تٗػیط ًٗص تؿًیّ ضاستا ایي زض. (3) سض هكطح ْطزی یتهسؤٍل اَْل را ّویي

 .(4) تَزهؤحط  تسیاض ْطزی یتهسؤٍل اَْلهسألِ  تط هسًی یتهسؤٍل یهثٌا

 ایي اها (،5) ًطس هحَ ٚاهل قَض تِ هسًی یتهسؤٍل حَٗٔ اگطچِ، یازضسُ تحَالت ٍرَز تا

 اظ ًاضی ذساضات رثطاى ظهیٌِ زض ْطاًسِ رولِ اظ ٚطَضّا اظ تسیاضی َٖاًیي تحَل زض اهط

 سال زض ٖاًًَگصاضی ظهیٌِ زض ِٚ تحَالتی ْطاًسِ زض ِٚ چٌساى است، تَزُهؤحط  پعضٛی حَازث

ض تِ ایي ًتیزِ ضسیس ِٚ تا هحػَض ٚطَ ایي ٖاًًَگصاض ِٚ تاضس هی ایي اظ حاٚی، زاز ضخ 1977

 تیواضاى ذساضات ٚاهل رثطاى تِ تَاى ًوی ذطٙ اغَل ٍ الٓال ٖالة زض هسًی یتهسؤٍل ٚطزى

 چٌاًچِ، است ذاضد ضرع یٙ تَاى اظ ذساضت رثطاى گاُ ِٚ پصیطز هی ًیع يٗل. یاْت زست

 تَز ٚاْی زلیل ّویي ؟تی ضا رثطاى ٌٚسذساض چٌیي تَاًس هی ضرع ٚسام آلَزُ ذَى تَظیى زض

 تیٌی پیص ضا ٍسیى هسؤٍلیتی تا تأهیي غٌسٍٔ ،ٚیٓطی زازضسی آییي ٖاًَى زض ْطاًسِ ٖاًًَگصاض تا

 .(3)ًوایس 
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 پطزاذت ٍ ذساضت رثطاى تطای اضازی تَاْٗات ٍ ٖطاضزازّا ٚطَضّا اظ تطذی زض ّوچٌیي

 تیوِ تِ تَاى هی ِٚ است ضسُ تٌهین تٗػیط هثٌای گطْتيزض ًهط تسٍى زیسُ ظیاى تِ َطاهت

 هًیاضِٚ  ایي تِ يٌایت تا آًِٛ ؾوي، (6) ٚطز اضاضُ زاضٍیی تیوِ ٍ ٚاض اظ ًاضی یّا آسیة تطای

 رطاحات ٍ آسیة اظ حطأهت اْطاز تطای هتَطا تِ زستطسی تیواضاى ذساضات طاىرث رْت تٗػیط

 تسٍى اضتذس پطزاذت» ٖاًًَی اغالحات 2005 سال زض، (7)سٍز ساذتِ تَز هح ضا پعضٛی

 ٍ اضتثاُ اظ ْاضٌ ضا پعضٛی ايوال اظ ًاضی رطاحات ٍّا  آسیة ٚلیِ ِٚ ضس هكطح« تٗػیط

 .(8) زاًست رثطاى ٖاتل پعضٙ تٗػیط

 اظ ًاضی ذساضات رثطاى ظهیٌِ زض َضّاٚط اظ تسیاضی ٖیحَٗ ًهام زض ِٚ تحَالتی ضَن يلی

 اًسیطِ ایطاى حَٗٔ زض، است گطْتِ غَضت یتضسى هسؤٍل روًی تِ يٌایت تا پعضٙ حَازث

 هثٌا ایي تط ٍ تاضس هی زٚتطیي سكح زض ٌَّظ ظهیٌِ ایي زض ٖاًًَگصاضی ٍ اهط ایي ٚطزى ًْازیٌِ

 . ًساضز ٍرَز ذاغی ٖؿایی ضٍیِ یا ٍ ٖاًَى

 پششکی حوادث اس ناشی خسارات جبزاى در هذنی یتهسؤول اس گذار بز حاکن قواػذ ـ2

 غٌسٍٔ، تیوِ هاًٌس زیگطی هتًسز ّایٚاض ، ضاُیتضسى هسؤٍل روًی تِ تَرِ تا اهطٍظُ

 اظ ًاضی زیسگاى ظیاى ذساضات رثطاى تطای، هسًی یتهسؤٍل اظ يثَض تا... ٍ ذساضت رثطاى

 اهط ایي، تاضس هی تطضسی ٍ تحج ٖاتل هٗال ایي زض آًچِ. ستا گطزیسُ ْطاّن پعضٛی حَازث

 ٖاتل، تیوِ ٍ هسًی یتهسؤٍل قطیٕ اظ ظهاى ّن ْطؼ تِ تیواض تِ ٍاضزُ ظیاى چٌاًچِ ِٚ است

 ، تیواض چِ اهٛاًی زاضز؟تاضس رثطاى

 تسًی ذساضت حَظُ ٚل تطای اٚاًل پطٍْسَض ٍ ضَگطهي پطٍْسَض هاًٌس حَٖٗساًاى اظ ای يسُ

 زض تَاًس هی زیسُ ظیاى آى اساس تط ِٚ اًس زازُ پیطٌْاز اذتیاضی ییّا قطح آى اظ ییّا ترص ای ٍ

 تیوِ یا ذساضت رثطاى ارتوايی یّا قطح اظ حازحِ اظ ًاضی یّا ّعیٌِ َْضی زضیاْت هٗاتل

 است هرتاض زیسُ ظیاى ًهام ایي زض. (9) ٌٚس ساٖف ضا هسًی یتهسؤٍل زيَی قطح حٕ ذػَغی

 زٍاض يلیِ هسًی یتهسؤٍل اساس تط زيَی اٖاهِ ٍ تیوِ هخل رٌثی هٌثى هعایای ضیاْتز تیي تا

 زاضز: ٍرَز ّن ٌٚاض زض سیستن زٍ ًهام ایي زض اساس ایي تط. ٌٚس اًتراب ضا یٛی ظیاى ٌٌٚسُ

 احثات تا تَاًس هی ّوَاضُ زیسُ غسهِ تیواض سیستن ایي هثٌای تط ِٚ هسًی یتهسؤٍل سیستن

 سیستن اتهَاظ زض ِٚ تٗػیط تسٍى سیستن ٍ ٌٚس هكالثِ ضا ذَز ذساضت طاىرث پعضٙ تٗػیط

 .(10) زاضز ٍرَز هسًی یتهسؤٍل
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 پطزاذت ٖاتل ٍ ضسُ پطزاذت هثالٍ هیعاى تِ ظیاى ٍاضزٌٌٚسُ یتهسؤٍل ٚاّص زیگطٚاض  ضاُ

 ضستا الظمِٚ  ایي تسٍى، تاضس هی ذساضت رثطاى یّا ًهام سایط ًٗسی َیط یّا حوایت ٍ ًٗسی

 تط هثتٌی سیستن رای تِ اساس ایي تط هخال تطای. ضَز هستطز هصَٚض یّا ًهام تِ هثالٍ ایي

 ذساضت پطزاذت هٌهَض تِ َازثح َطاهت رثطاى غٌسٍٔ قطح، هتساٍل هسًی یتهسؤٍل

 .(11) ضس هٗطض پعضٛی یّا آسیة

 

 هذنی یتهسؤول اس گذار در پششکی حوادث خسارات جبزاى یها شیوه

  بیوه طزیق اس ارتخس جبزاىـ 1

 پعضٙ یتهسؤٍل تیوِ ذساضت پطزاذت هٌاتى اظ یٛیهنابغ پزداخت خسارت:  -1-1

 زض ِٚ یىّا ظیاى ٍ تلٓات آهاض. زاضز هتوسى رَاهى زض ْطاٍاًى اّویت اهطٍظُ ِٚ است

 پعضٛاى ِٚ است تعضگى ذكطّاى اظ حاٚى آیس، هى تاض تِ ذػَغى ىّا زضهاًگاُ ٍّا  ىتیواضستا

 هَرة ،ّا آى یتهسؤٍل زلیل تِ پعضٛی حطِ هازى ىّا ظیاى. ّستٌس ضٍ تِ ٍض آى تا

 اظ اقاليى تى زلیل تِّا  آى اظ تسیاضى ّصا هى ،ضَز هىّا  آى تطاى ظیازى هازى ىّا ذساضت

 .(12) ًوایٌس زْاو ذَز حِٗ حَٗٔ اظ تَاًٌس ًوى ذَز حطِْ تط حاٚن هٗطضات ٍ َٖاًیي

 پایِ تط ِٚ ضس ایزاز ًیع تیواضی تیوِ یّا غٌسٍٔ پعضٛاى تطای 1980 سال زض ْطاًسِ زض

 ٍسیًی حیكِ زض ضا روًیت ٚل تْساضتی تیوِ ّوچٌیي. زّس هی اًزام تاظپطزاذت هلی ٖیوت

 هػاضِ یّا ّعیٌِ ٚل چْاضم سِ ٍ زّس هی ٖطاض پَضص تحت ذسهات ٍ پعضٛی ٚاالّای اظ

 .(13) ٌٚس هی هالیتأهیي  ضا پعضٛی

 پَضص تحت پعضٛى یتهسؤٍل ىّا ًاهِ تیوِ زض پعضٛى ذكطّاى ًیع یطاىا حَٖٗی ًهام زض

 یتهسؤٍل تیوِ اظ است يثاضت هصَٚض ًاهِ تیوِ يوَهى ضطایف 2 هازُ تطاساس .گیطًس هى ٖطاض

 زض گصاض تیوِ ٖػَض یا َٓلت اضتثاُ، ذكا، يلت تِ ِٚ اضراغى ٖثال زض گصاض تیوِ اى حطِْ هسًى

 یا رسواًى غسهات زچاض پعضٛى اهَض ٚلى قَض تِ ٍ رطاحى والاي هساٍا، هًالزِ، تطریع،

 .ٌٌٚس َْت یا ضًَس ضٍاًى

 ضٍش ایي اظ استٓازُ ِٚ است ایي، است ٍاضز یتهسؤٍل تیوِ ضٍش تط ِٚ ایطازی تطیي هْن

 َیط حتی ٍ هطٛل هَاضز ای پاضُ زض ِٚ اهطی، است )پعضٙ(گصاض  تیوِ یتهسؤٍل احثات هستلعم
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 پعضٙ تٗػیط ضٚي ِٚ هَاضزی زض تَاًس ًوی یازضسُ ضٍش اظ استٓازُ ایيتٌاتط. است هوٛي

 .ًوایس رثطاى ضا تیواضاى تط ٍاضز ذساضات، است هوٛي َیط آى احثات یا است هَٓٗز

 اظ تیواضاى تط ٍاضز ذساضات رثطاى ِٚ سَئس رولِ اظ ٚطَضّا اظ تطذی زض اساس ایي تط

 ای تیوِ هٌاتى ِٚ تاضین هی اهط ایي ضاّس، است ٚطزُ پیسا ای گستطزُ ضیَو تیوِ ًهام قطیٕ

ِ تتأحیط  اهط ایي ِٚ ًوایٌس هی ذساضت رثطاى ،تٗػیط ضٚي اظ ْاضٌ ذساضات پطزاذت زض هتًسز

 رولِ اظ، زاضز پعضٛی حَازث اظ ًاضی ٖطتاًیاى تط ٍاضز ذساضات تیطتط ّطچِ رثطاى زض سعایی

 پطزاذت ٍتأهیي  ّسِ تا تیواضاى تیوِ. تاضس هی ییزاضٍ تیوِ ٍ تیواضاى تیوِ هٌاتى ایي تطیي هْن

 زض پعضٛی ٚازض تٗػیط احثات رْت ٖطتاًی تطای احثاتی تاض گًَِ ّیچ ايوال تسٍى، ذساضت

 اظ ًاضی آسیة اظ ِٚ ضا تیواض تِ ذساضت پطزاذت هٌثى ایي. تاضس هی هكطح تسًی آسیة غَضت

 هكلٕ یتهسؤٍل اساس تط، ًیع زاضٍیی ِتیو. (14) ًوایس هی تؿویي، تطز هی ضًذ پعضٙ ىزضها

 .(14) است ضسُ ارطایی 1978 سال اظ ٍ ضسُ هالیتأهیي  تیوِ غًٌت تَسف

 اغل یتهسؤٍل یّا تیوِ تط حاٚن َٖايس اظ یٛی :خسارت پزداخت بز حاکن قواػذ -2-1

 تِ ٍرْی، یتهسؤٍل احثات اهٛاى يسم یا گصضت غَضت زض غطْاً ِٚ است ذساضت رثطاى

 . ضَز ًوی پطزاذتاض گص تیوِ

 ضسُ لٖائزیسُ  ظیاى حالج ضرع تطای ٗینتهس هطارًِ حٕ ْطاًسِ زض ٖايسُ ایي ضاستای زض

، است ضسُ ٍاضز اٍ تِ ِٚ ضا ذساضتی رثطاى ،گط تیوِ تِ هستٗین هطارًِ تا اًستَ هی اٍ ٍ است

 هَضز اغل ایي ٚن ٚن ٍ ٚطزُتأییس  ضا ًهط ایي ّن ْطاًسِ ٚطَض يالی زیَاى آضای. ٌٚس هكالثِ

 زضزیسُ  ظیاى ِٚ است هٌهَض ایي تِ حالج ضرع تطای حازحِ تطٍظ اغَالً ِٚ گطْتِ ٖطاض ٖثَل

 تاضس ٖطاض اگط. ضَز رثطاى اٍ تِ ٍاضز ذساضت ٍ ًگیطز ٖطاض حازحِهسؤٍل  پطزاذت ًاتَاًی هٗاتل

 تِ ٍاضز ذساضت رثطاى اظگصاض  تیوِ قطِ اظ تیوِ ضطایف ًطسى ضيایت تْاًِ تِ گط تیوِ ِٚ

 .(12) تَز ذَاّس یازضسُ اغل تطذالِ، ٍضظز استٌٛاِ حالج ضرع

 ذساضت تَزى ذاضد تاضس، هی یتهسؤٍل یّا تیوِ تط حاٚن ِٚ زیگط هْن َٖايس رولِ اظ

 يسم غَضت زض ذساضت تَزى رثطاى ٖاتل َیط تط يالٍُ ِٚ است تیوِ ضوَل تحت اظ هًٌَی

 . ضَز هی تلٗی تیوِ اظ ًَو ایي هًایة اظ یٛی ًیع اهط ایي، تٗػیط احثات

 ضس سثة، است زاضتِ ٍرَز یتهسؤٍل تیوِ قطیٕ اظ ذساضت رثطاى زض ِٚ هطٛالتی

 قَض تِ. ًوایس اضائِ ضا آظازتطی هًیاضّای ذساضات رثطاى زض ای تیوِ هٌاتى سایط تط حاٚن َٖايس
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 يالٍُ. زاضز ٍرَز تٗػیط ُٖايس اظ ْاضٌ تیطتطی یتهسؤٍل ِٚ ّستٌس ایي تیاًگط َٖايس ایي ٚلی

 ضرع ذساضت رثطاى، زاضز ٍرَز ای تیوِ رسیستط هٌاتى زض ِٚ زیگطی هْن ٖايسُ ایي تط

 گًَِ ایي ضا اٖتػازی ٚاضاْتازگی اظ هَْٓم. تاضس هی اٖتػازی ْتازگیٚاضا اظ غَضت زضزیسُ  آسیة

 تِ تَرِ تا ٚاضی يچٌی اًزام تا زاضتِ اًتهاضزیسُ  آسیة ضرع ِٚ زضآهسی اًس: زاضتِ تیاى

، اٍ ًْالیت ٍ ٖثلی یّا آهَظش ّوچٌیي. ٌٚس ٚسة هتًاضِ ضٛل تِ ذَزش ٖاتلیت ٍ تَاًایی

 هَضز ٍ گطْتِ ًهط زض زیگط هطاتِ ضطایف ّط ٍ هسٛي ٍؾًیت، سي، تیواض تْثَزی ظهاى هست

 .(14) گیطز هی ٖطاض تَرِ

 هالی َیط یّا آسیة تطای ذساضت پطزاذت هسضى ای تیوِ هٌاتى تط حاٚن َٖايس زیگط اظ

 ضٍظاْعًٍی اّویت اظ ،اذیط ّای سال زض آسیة هالی َیط تثًات تطای ذساضت رثطاى. تاضس هی

 تَٗین ٖاتل پَلی غَضت تِ ِٚ ضَز هی ییّا ظیاى ضاهل تثًات ایي. است ضسُ تطذَضزاض

 َضتغ تِ ظًسگی ِٚ ضًَس هی ذاغی ضٍاًی یا ْیعیٛی یّا آسیة ضاهل ذػَغاً، تاضٌس ًوی

 .(10) ضَز هی هطٛلزیسُ  آسیة ضرع تطای يازی

 یّا ّعیٌِ اًَاو تِ ًسثت ًیع ٚاهل ذساضت پطزاذت اغل ِٚ است شٚط تِ الظم ًْایت زض

 ذساضت پطزاذت ّوطاُ تِ است هوٛيّا  ّعیٌِ ایي. ضَز هی ايوال سیةآ زلیل تِ ایزازضسُ

، تاضس ّا هی ّعیٌِ زائوی رثطاى تِ ًیاظ ِٚ تط رسی هَاضز زض. ضًَس رثطاى هطٛالت سایط تطای

 .(14) تاضس سالیاًِ هستوطی ضٛل تِ تَاًس ّا هی ّعیٌِ رثطاى ٍ پطزاذت

  پششکی حوادث اس ناشی خسارات پزداخت طزح طزیق اس خسارت جبزاىـ 2

 رثطاى تاب اظ هسًی یتهسؤٍل زياٍی ٚطَضّا اظ تسیاضی زض ِٚ حالی زض ٖثل، ِزّ چٌسیي

 ْطاًسِ رولِ اظ ٚطَضّا اظ طذیت، است تَزُ اْعایص تِ ضٍ سواًیر یّا آسیة ذساضت

 هٗطض ضا رسواًی یّا آسیة یتطا ذساضت پطزاذت ِٚ ضساًیسًس تػَیة تِ ضا ییّا قطح

 هحسَب ٚطَضّا ایي زض هتساٍل ای ضیَُّا،  ضٍش ایي تِ ذساضت رثطاى ًیع اهطٍظُ ٍ زاضت هی

 ًسثت تطی هٌاسة تسیاض یّا ضیَُ ،قطٔ ایي اظ ذساضت رثطاى ِٚ است ٍاؾح ٚاهالً. ضَز هی

 ٚلیِ ٍ است گستطزُ تسیاض پَضص هیعاى چطاِٚ، تاضس هی هسًی یتهسؤٍل زيَای قطح تِ

 .زّس هی ٖطاض ضوَل تحت ًیع اض پعضٛی سَءزضهاى اظ ًاضی یّا آسیة

 اظ پس ِٚ تاضس هی ذساضت پطزاذت ضطٚت ایزاز ،ظهیٌِ ایي زض هَْٕ یّا قطح رولِ اظ

 اظ ًاضی زیسگاى ظیاى ذساضات رثطاى تطای هْن تسیاض ًْازّای اظ یٛی يٌَاى تِ 2005 الس
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 پعضٛی ًاگَاض حَازث تطای آهیع هَْٗیت زيَای اٖاهِ. گطزیس هًطْی ًیَظیلٌس زض عضٛیپ حَازث

 ضطٚتزیسُ،  ى ظیا زيَی قطح تا غطْاً ٍ ًیست پعضٙ تٗػیط احثات هستلعم ضیَُ ایي قطیٕ اظ

 تطضسی قطح ایي تطٖطاضی تا. ًوایس هی ٍاضزُ ظیاى ٍ ؾطض رثطاى تِ اٖسام ساضتذ پطزاذت

 ٚلی ٚاّص زٌّسُ ًطاى ِٚ یاْتِ اّصٚ ًیع پعضٛاى اًؿثاقی یّا ضسیسگی ٍ يولٛطز

 هٌهَض تِ حَازث ذساضت پطزاذت ضطٚت لصا، (15) تاضس هی ٖطط ایي پاسرگَیی یتهسؤٍل

 ًٛتِ. (16) ًساضز پعضٛی تٗػیط احتوالی زّی تطگعاضش هثٌی سیاستی ٍ ضٍیِ، تیواض اظ حوایت

 هسايست تِ، پعضٙ تٗػیط ضٌاسایی اظ توطٚع قطح ایي گیطی ضٛل تا ِٚ است ایي هْن تسیاض

 ایي ٍرَز تا الثتِ، (17) است ٚطزُ تُییطزیسُ  آسیة ْطز تِ ٚوٙ ٍ تاظپطٍضی ٍ زضهاى تطای

 اْطای يسم هخال تطای. زاضز ٍرَز یطتٗػ احثات غَضت زض ىپعضٛا یتهسؤٍل ٚواٚاى قطح

 ضسویت تِ ٚاهالً اذالٖی ٍنیِٓ تٌْا ًِ پعضٙ ًاحیِ اظ تیواض ًاهكلَب احطات ٍ ًاهٌاسة ضطایف

 .(19) است ًَیٖاً ٍنیِٓ یٙ تلِٛ ،(18) است ضسُ ضٌاذتِ

 تِ اتتسا پعضٛی حَازث اظ ًاضی ذساضت رثطاى تطای ذاظ ًهام ایزاز ًهطیِ ًیع ْطاًسِ زض

 1966 سال زض پعضٛی اذالٔ الوللی تیي ٌٚگطُ زض ْطاًسَی ضْیط استاز، تٌٙ آًسضُ یلٍِس

 ذاظ غٌسٍٖی سیستأ ٍ ضس پطٍضاًسُ زیگط هحٗٗاى َسفت تًسّا ًهطیِ ایي. (20) ضس هكطح

 .(20) گطْت ٖطاض ِتَر هَضز ٖطتاًیاى ایي اظ حوایت تطای

 رثطاى ٖاتلیت ٖطتاًی تِ ضسُ یلتحو ذساضات تواهی، تؿویي غٌسٍٔ ایزاز تِ يٌایت تا

 یّاِ ّعیٌ ضاهل ذساضات ایي .ٌٚس هكالثِ غٌسٍٔ اظ ضاّا  آى تَاًس زیسُ هی ظیاى ٍ زاضًس

 یتاظپطٍض یا آهثَالًس ّعیٌِ هاًٌس ْطيی هراضد توام تا رطاحی یا تیواضستاًی زاضٍیی، پعضٛی،

 یهًٌَ ذساضات تَاًس هی ٍ زاضز ضا الٌٓى ميس زضیاْت حٕ ٖاًًَاًزیسُ  ظیاى زیگط، یسَ اظ .است

 غٌسٍٔ تَسف ًیع ظیثایی زض ًٗع تِ هطتَـ غسهِ حتی ،ٌٚس هكالثِ ضا تسًی غسهات اظ ًاضی

 .(21) ضَز هی رثطاى

 تا ذساضت رثطاى زض هسًی یتهسؤٍل ًهام یّا هحسٍزیت ٌٚاضگصاضتي تا تؿویي غٌسٍٔ

 ذساضت، رثطاى هیعاى لحال تِ چِ ٍ الطوَل تحت اْطاز رْت اظ چِ ذَز، گستطزُ ّای پَضص

 ذساضت ٚاهل رثطاى اغل ٍ ذساضت رثطاى لعٍم اغل یتطٖطاض یضاستا زض ضا یتلٌس یّا گام

 ایزاب ضا ارتوايی ّوثستگی تِ ًیاظ حَازث اظ ًاضی ٌّگٓت تسًی ذساضات. است تطزاضتِ

 ًیاظ ًیست، آى اىرثط یتطا هؤحطی ٚاض ٍ ساظ هسًی یتهسؤٍل هطسَم َٖايس ِٚ آًزا اظ ٍ ٌٚس هی
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 ،اًس زیسُ ذساضت حازحِ ًتیزِ زض ِٚ یاْطاز. ٌٚس پط ضا ٚاستی ایي ِٚ است یرسیس تساتیط تِ

 زاضًس ذساضت رثطاى ٍ ٚوٙ اًتهاض راهًِ اظ زاًٌس، هی هحطٍم ًًوتی اظ ضا ذَز ِٚ آًزایی اظ

 . است ضسُ تطآٍضزُ اًتهاض ایي غٌسٍٔ ایزاز تا ِٚ

 

 پششکی حوادث اس ناشی قزبانیاى خسارات جبزاى در هذنی یتهسؤول اس گذار اهکاى

 ایزاى حقوقی نظام در

 قانوى در پششک یتهسؤول هبنای در هوجود یها هحذودیت به هزبوط هشکالت رفغـ 1

 یتهسؤٍل تِ هطتَـ هثاًی تطیي هْن ِٚ 1392 هػَب اسالهی هزاظات ٖاًَى 495 هازُ

 رای تِ ٍ است زازُ اذتػاظ ذَز تِ رسیس ٖاًَى زض ضا تیواض تط ٍاضز ذساضات رثطاى ٍ پعضٙ

 ،زّس هی اًزام ِٚ هًالزاتی زض پعضٙ ّطگاُ»: زاضز هی هٗطض، است آهسُ ساتٕ ٖاًَى 319 هازُ

 ٍ پعضٛی هٗطضات هكاتٕ اٍ يول آًِٛ هگط ،است زیِ ؾاهي گطزز، تسًی غسهِ یا تلّ هَرة

 ٍ ًطَز ّن تٗػیطی هطتٛة ٍ تاضس ْتِگط تطائت هًالزِ اظ ٖثلِٚ  ایي یا تاضس ٌْی هَاظیي

 اظ تطائت تحػیل یا ٍ ًثاضس هًتثط اٍ، تَزى هزٌَى یا ًاتالٍ زلیل تِ هطیؽ اظ تطائت أذص چٌاًچِ

 .زضَ هی تحػیل هطیؽ ٍلی اظ تطائت ًگطزز، هوٛي آى هاًٌس ٍ تیَْضی زلیل تِ اٍ

 ،ًساضز ٍرَز ؾواى یٍ تطای يول ٍ يلن زض پعضٙ تٗػیط یا ٖػَض يسم غَضت ضز :1 تثػطُ

 .ستاض ًٛطزُ أذص تطائت ّطچٌس

 زض. است ضّثطی هٗام ِٚ يام ٍلی ٍ پسض هاًٌس ،است ذاظ ٍلی اظ اين تیواض ٍلی :2 تثػطُ

 ٍ ضّثطی هٗام اظ استیصاى تا ٖؿاییِ َُٖ ضییس ذاظ، ٍلی تِ زستطسی يسم یا ْٗساى هَاضز

 «.سًوای هی اٖسام قثیة تِ ئتتطا ايكای تِ هطتَقِ ّای زازستاى تِ اذتیاض تَٓیؽ

 تٌا پعضٙ تٗػیط تسٍى هسؤٍلیت تط ضا اغل ٖاًًَگصاض ضس، اضاضُ ِٚ چٌساى هازُ غسض زض

 ازاهِ زض ٍ است گطْتِ ًهط زض ضا تٗػیط هثٌای هكطٍحِ استخٌای زض ِٚ حالی زض است، ًْازُ

 تِ تَرِ تا ِٚ است ًوَزُ هكطح ضَز، هی زیسُ ْْٗا هطَْض ًهطات زض ِٚ ّن ضا تطائت اذص

 ٍ تاضس گطْتِ تطائت هًالزِ اظ ٖثل... » ٖیس تا چطاِٚ تاضس، هی احط ْاٖس يوالً ٖاًَى ًگاضش، ضیَُ

 تٗػیط هطتٛة پعضٙ چٌاًچِ تطائت اذص تا حتی ،495 هازُ زض «...ًطَز ّن تٗػیطی هطتٛة

 ٍاٖى زض». ًساضز هسؤٍلیت ِٚ است تٗػیط يسم غَضت زض غطْاً ٍ است هسؤٍل تاضس، ضسُ
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 ٍرَز تِ ضا ؾواى حثَت ٍ است ٚطزُ هططٍـ رعایی ذكای ْٗساى تِ ضا ؾواى يسم ٖاًًَگصاض

 .(22) «رعایی ذكای

 زض پعضٙ تٗػیط ٖطاضزازى هال٘، حاؾط هَؾَو تا پیًَس زض هازُ ایي زض تط هْنهسألِ  اها

 ذساضات غَضتی زض طاه ایي تِ تَرِ تا ِٚ تاضس هی َٚضصه هازُ زض تیواض تط ٍاضز ذساضات رثطاى

 ایي. تطسس احثات تِ ًیع پعضٙ تٗػیط ٍاضزُ، آسیة احثات تط يالٍُ ِٚ ضس ذَاّس رثطاى تیواض

 ًیع ضا هكطٍحِ زياٍی تِ ضسیسگی ضًٍس ضسى قَالًی پعضٙ، تٗػیط احثات غًَتت تط يالٍُ اهط

 ذساضات رثطاى زاهٌِ، زاضتِ هٗطض هازُ ایي ِٚ ضا ٖیَزی زیگط يثاضت تِ. زاضت ذَاّس پی زض

 زض آهسُ يول تِ ّای تطضسی ِٚ حالی زض ،ٌٚس هی هحسٍز تسیاض ضا پعضٛی حَازث اظ ًاضی

 هٌهَض تِ روًی هسضى یّا ضیَُ ًهطگطْتي زض ِٚ تاضس هی اهط ایي اظ حاٚی زیگط ٚطَضّای

 ٚاهل رثطاى ٍ ذساضت رثطاى لعٍم هْن اغل زٍ ضاستای زض تیواض تط ٍاضز ذساضات رثطاى

 حَازث اظ ًاضی ٖطتاًیاى تط ٍاضز ذساضات اظ اًثَّی حزن رثطاى ٍ ضس ٍاٖىهؤحط  تسیاض ذساضت

 هَاضزی زض ایطاى حَٖٗی ًهام زض حاؾط حال زض اها، گطزیس هیسطّا  ضیَُ ایي هثٌای تط پعضٛی

 اظ ًاضی ٖطتاًیاى اظ تسیاضی ٍ تاضین هی هَارِ ٖاًًَیذأل  تا ،ًطَز تٗػیط هطتٛة پعضٙ ِٚ

 ًساضز، ٍرَز رثطاًطاى تطای حلی ضاُ ظیطا، هاًس ذَاّس تالرثطاى ذساضاتطاى یعضٛپ حَازث

 اًس، هاًسُ پاسد تسٍى ٍ تاضس هی پعضٛی حَازث اظ ًاضی ِٚ ٚخیطی ّای پطًٍسُ ضاّس ِٚ چٌساى

 .تاضین هی

 َٖايسی غطاحتاً پعضٙ هسؤٍلیت ظهیٌِ زض ِٚ است ٖاًًَی تٌْا ِٚ ًْلی هزاظات ٖاًَى لصا

 تِ لصا، تاضس ًوی ٚاْی ٍ ٚاضآهس پعضٛی ثحَاز اظ ًاضی ّای پطًٍسُ حل ضاستای زض زاضز، تطزض ضا

 تْتط تاضس، هی ٖاًًَگصاض ًهط هس پعضٙ هسؤٍلیت رْت تٗػیط هثٌای چٌاًچِ ِٚ ضسس هی ًهط

 اظ روًی ذساضت رثطاى ّای ضیَُ تِ ِٚ زیگط ٚطَضّای حَٖٗی ًهام تِ ًهط اهًاى تا است

 ّطچِ ْػل ٍ حل ضاستای زض اًس، رستِ توسٙ ذساضت رثطاى ذاظ ًهام ٍ تیوِ ًهام رولِ

 روًی یّا ضیَُ ساذتي ًْازیٌِ تا. (23) تطزاضز گام پعضٛی حَازث اظ ًاضی ذساضات تیطتط

 زض ّن ٍ ضَز هی ٚاستِ پاسد تسٍى ّای پطًٍسُ حزن اظ ّن تیواضاى، تط ٍاضز ذساضات رثطاى

 پعضٙ تطای حوایتی، توْیسات ًهطگطْتي زض تا زاًست، هسؤٍل تَاى ًوی ضا پعضٙ ِٚ هَاضزی

 هثاحج زض ِٚ تاضس هی ْطاّن ًیع ضسُ یاز تحَالت رْت تستط. ضَز هی ایزاز ذاقط آضاهص

 . گطْت ذَاّس ٖطاض تطضسی هَضز تًسی



 9911وسوم، تابستان  سال چهاردهم، شماره پنجاه                / فصلىامه حقًق پسشکی 55 

 

عی
جم

 
کی

سش
ث پ

ًاد
 ح

 از
شی

 وا
ت

ارا
خس

ن 
برا

 ج
در

ت 
يلی

سؤ
ن م

شذ
 

  حقوقی ستزب بودى فزاهنـ 2

 حَازث اظ ًاضی اىٖطتاًی تط ٍاضز ذساضات رثطاى روًی یّا ضیَُ ٚطزى ًْازیٌِ ذػَظ زض

 َٖاًیي تِ يٌایت تا تلِٛ، ًساضز ٍرَز ضاستا ایي زض هَاًًی ایطاى حَٖٗی ًهام زض تٌْا ًِ ،پعضٛی

 ٖاًًَگصاضی ٍ هسًی یتهسؤٍل اظ گصاض هٌهَض تِ هٌاسة تستط گٓت تَاى هی ْْٗی َٖايس ٍ هَرَز

 . گیطز هی ٖطاض اضاضُ زهَض تطیٌطاى هْن شیالً ِٚ زاضز ٍرَز روًی یّا ضیَُ ًوَزى ارطایی ٍ

 ْْٗی هتَى اظ پیطٍی تِ ٍ راهًِ هػلحت ضيایت تطای تسیاضی هَاضز زض ها ٚطَض َٖاًیي زض

 ضسُ اضاضُ زٍلت سَی اظ هرتلّ حَازث اظ ًاضی ٖطتاًیاى تط ٍاضزُ یّا ظیاى رثطاى لعٍم تط

 یّا ساضتذ ٚلیِ ِٚ است ٚطزُ تػطیح ایطاى اسالهی روَْضی اساسی ٖاًَى 171 اغل. است

 یا حٛن زض یا هَؾَو زض ٖاؾی اضتثاُ یا تٗػیط زلیل تِ ْطزی ّط تِ ٍاضزضسُ هًٌَی یا هازی

 اظ هطاز اهطٍظُ. گطزز رثطاى الوال تیت قطیٕ اظ تایست هی ذاظ هَضز تط حٛن ثیٕتك زض

 اٖتػازی ٍ ارتوايی ًْاز یٙ يٌَاى تِ ٍ تَزُ سْین آى زض هطزم توام ِٚ است هالی الوال تیت

 ٚاض تِ ذَز هطزم هػلحت حٓم رْت زض ضا آى هَنٌٓس اسالهی حَٛهت حٛوطاًاى ِٚ است

 اضاضُ هَاضز زض الوال تیت قطیٕ اظ ذساضات رثطاى تیٌی پیص تَاى هی اساس ایي تط .(24) گیطًس

 ذساضات رثطاى ضاستای زض هطاتِ یّا ضیَُ تستطساظی رْت هٌاسثی ظهیٌِ ضا ٖاًَى زض ضسُ

 .ًوَز تلٗی پعضٛی زثحَا اظ ًاضی

 رولِ اظ، ًوَز اضاضُ ُرطیط ؾاهي ٍ لِياٖ ًْاز قطیٕ اظ ذساضت رثطاى تِ تَاى هی ّوچٌیي

 زاض يْسُ ضا ذكایی ًْل اظ ًاضی یِز پطزاذت ذكاٚاض هطتٛة رای تِ ياٖلِ ِٚ هَاضزی

 تط ياٖلِ تَسف ذكایی رٌایات زیِ پطزاذت. (25) تاضس هی هحؽ ذكای رٌایات، ضَز هی

 لٗیت ٚاض ذكا هطتٛة ياٖلِ ًَيی تِ ًیع رطیطُ ؾاهي ِٚ ییآًزا اظ. (26) است ضٍایات ایهثٌ

 یازضسُ ًْازّای. (27) تاضس هی زاض يْسُ ضا يٌِ ىَهؿو ذكایی رٌایات هطاتْی قَض تِ، ضَز هی

 ٖطاض ّن هٌٗي تَرِ هَضز ،اًس گطْتِ ٖطاض پصیطش هَضز ًیع ِاهاهی ِْٗ زض ٍ زاضًس ْْٗی ضیطِ ِٚ

 ذساضات رثطاى ْعایٌسُ اّویت تِ يٌایت تا. اًس یاْتِ ضاُ اسالهی هزاظات ٖاًَى تِ ٍ گطْتِ

 ٚاضّای ٍ ساظ تیٌی پیص هٌهَض تِ هٌاسة ای ظهیٌِ ضا یازضسُ ًْازّای تَاى زیسگاى، هی ظیاى

 .ًوَز تلٗی ذػَظ ایي زض هطاتِ

 تیحٛا، ضاًٌسگی حَازث ظا ًاضی ذساضات اىرثط ٌِیظه زض وِیت ًٗص هالحهِ ایي تط يالٍُ

 یٚل ضًٍس تَاى هی ِٚ یًحَ تِ ،زاضز هصَٚض حَازث زض یحَٖٗ ًْاز يیا ٕیيو اضیتس تأحیط اظ
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 یّا وِیت تَسًِ اهطٍظُ. زاًست ٙیًعز ذكط ِیًهط یهثاً تِ ضا حَازث يیا تط حاٚن حَٗٔ

 رسا ّن اظ ضا ٍز يیا تَاى ًوی یًهاه چیّ زض ٍ اًس ضسُ ّن يیٖط یضاًٌسگ َٖايس ٍ تیهسؤٍل

 ٍ ٌزٌسس هی لیاتَهث تا ضا وِیت طاى،یا هاًٌس یا راهًِ زض ِٚ تاس یًحَ تِ ًَسیپ يیا .ًوَز

 شّي تِ یضاًٌسگ حَازث ،آیس هی اىیه تِ سري آى َٖت ای یا وِیت حَٗٔ ًٗع اظ ِٚ یٌّگاه

 تلِٛ ،ساضزً حَٛهت یهسً یتهسؤٍل حَٗٔ ٌِیظه يیا زض، ِیٚطتٌ گٓتِ تِ. (28) ضَز هی هتثازض

 .(29) تاضس هی آى یذاضر تحٕٗ زض یاغل تیضرػ گط، وِیت ٍ است ذساضت رثطاى ،یاغل ّسِ

 تطای ،1392 هػَب ٚیٓطی زاضسی آییي اًَىٖ یّا ًَآٍضی تِ يٌایت تا آًِٛ ؾوي

 غازض تًٗیة هٌى ٖطاض یا تطائت حٛن تطایطاى ًْایت زض اها، ضًَس هی تاظزاضت ِٚ اضراغی

 .ضَز هی رثطاى ذساضاتطاى زٍلتی تَزرِ تا ٍ آى هحل اظ ِٚ زاضز ٍرَز ذاظ غٌسٍٖی، ضَز هی

 اها، ضَز هی زیسُ هٗطضاتی ٍ َٖايس چٌیي ٍرَز پطاٌٚسُ هَاضزی زض ها ٚطَض زض اگطچِ لصا

 ٚطَضّای تِ ًسثت يطغِ ایي زض گطْتِ غَضت اٖساهات ِٚ زاضت تَرِ ًٛتِ ایي تِ تایس

 رثطاى هاًٌسّا  ظهیٌِ اظ تطذی زض آًِٛ ٍیژُ تِ، تاضس ًوی تَرِ ٖاتل ٍ گیط چطن تِپیططْ

 ،است ًگطْتِ غَضت تَرِ ٖاتل اٖساهی یا ذاظ ٖاًَى ّیچ پعضٛی حَازث ٖطتاًیاى اظ ذساضت

 اتراش يسم ٍاسكِ تِ ًْایت زض ِٚ ٍرَز ظهیٌِ ایي زض هرتلٓی یّا پطًٍسُ ِٚ چٌساى

 اّویت ِٚ است حالی زض ایي. است ضسُ ظیازی اْطاز ضسى ٖطتاًی هَرة هَٖى تِ تػویواتی

 تط. است تَزُ هثطّي ٍ ٍاؾح اهطی ظهاى اظ ای تطِّ ّط زض ٍ ای راهًِ ّط زض پعضٛی اٖساهات

 تلٗی هسیط ایي زض تحَل ایزاز رْت هٌاسة تستطی ضا هصَٚض َٖايس ٍرَز تَاى هی اساس ایي

 .ًوَز

 جوؼی یها شیوه کزدى اجزایی هایکار ـ راه3

 پعضٛی حَازث اظ ًاضی زياٍی ْػل ٍ حل ایطاى حَٖٗی ًهام زض ِٚ اهط ایي تِ تَرِ تا

 تِ تَرِ تا اسالهی هزاظات ٖاًَى 495 هازُ هثٌای تط ٍ هسًی یتهسؤٍل َٖايس اساس تط غطْاً

 تسیاضی ،ذػَظ ایي زض زياٍی ْعایٌسُ ضضس ِت يٌایت تا ٍ گیطز هی غَضت پعضٙ تٗػیط هًیاض

 صٚاّ ٍ تیواض حَٗٔ حٓم رْت اساس ایي تط. هاًس هی تاٖی الرثطاىتزیسگاى  ظیاى ذساضات اظ

. زاضز ؾطٍضت ذساضات رثطاى روًی یّا ضیَُ تٌاًْازى پعضٛی ايوال اظ ًاضی ذساضات

 ايوال ٖاتل ها حَٗٔ زض حَٖٗیـ  ْْٗی تستط تَزى ْطاّن تِ تَرِ تا اهطی چٌیي ٚطزى ًْازیٌِ

 اظ يثَض تا ِٚ ضَز هی تلٗی ذساضات رثطاى َضهٌه تِ ًَیي ًهاهی ِٚ آًزایی اظ ٍ است
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 تسٍى قطیٕ ایي اظ تیواضاى تط ٍاضز ذساضات ٚلیِ، ًوایس هی َطاهت پطزاذت هسًی یتهسؤٍل

 . ضس ذَاّس رثطاى ٖاًًَی ٍ ضطيی هاًًی ٍرَز

 یتهسؤٍل تیوِ زض هَرَز یّا هحسٍزیت تِ تَرِ تا تَاى هی اٍل لٍِّ زض ضاستا ایي زض

 رثطاى پعضٙ تٗػیط ضٚي تِ تَرِ تسٍى هٌاتى ایي ِٚ زاز طشگست ضا ای تیوِ هٌاتى ،پعضٛاى

 اظ ْاضٌ ِٚ ًوَز ایزاز هلی تیوِ ایطاى حَٖٗی ًهام زض تَاى هی هسیط ایي زض. ًوایٌس ذساضت

 ٚلیِ راهى قَض تِ تَاًس هی تیوِ ایي. ًوایس ذساضت پطزاذت، آسیة ٍَٖو ضطایف ٍ يلت

...، ٍ زاضٍ ،تیواضستاى زض ىزضها یًٌی، پعضٛی یّا ّعیٌِ ضاهل ضا ٖطتاًی تِ ٍاضز ذساضت

 ایي تا. ًوایس رثطاى ضا... ٍ تیواضی هست زض زضآهس ضْتي زست اظ رثطاى تطای هٌاًْی ّوچٌیي

 تا ٍ هطرػی پطزاذتی سّٗ تِ هحسٍز زضآهس ضْتي زست اظ تطای ذساضت پطزاذت ِٚ تَؾیح

 . تاضس ًیع تیواضی هست قَل تِ تَرِ

 رثطاى هٌهَض تِ ذاظ ًهاهی ٍ راهى قطحی ًهطگطْتي زض تا تَاى هی تًسی لٍِّ زض

 هسًی یتهسؤٍل ًهام ٍضای هستٗل غٌسٍٖی پعضٛی حَازث اظ اضیً ٖطتاًیاى تط ٍاضز ذساضات

 اٖاهِ تِ ًیاظی ذساضت رثطاى ههَض تِ پعضٛی حَازث اظ ًاضی زیسگاى ظیاى ِٚ ًوَز ایزاز

 هثٌای تط ذَز زيَی قطح تا ٍ تاضٌس ًساضتِ تٗػیط احثات ٍ ًیهس یتهسؤٍل هثٌای تط يَیز

 تط يالٍُ اهط ایي. ًوایس ذساضت رثطاى تِ اٖسام هطاحلی قی اظ پس یازضسُ ًْاز ،هصَٚض قطح

 زياٍی ْػل ٍ حل ٍ ضسیسگی ضًٍس زض تسطیى، تیواضاى تط ٍاضز ذساضات گستطزُ زّی پَضص

 ایي زض هَرَز هطٛالت اظ تسیاضی ضسى تطقطِ ىآ هاحػل ِٚ زاضت ذَاّس پی زض ضا هطتَقِ

 . تَز ذَاّس ظهیٌِ

 گطْتِ غَضت ْطاًسِ رولِ اظ ٚطَضّا اظ تسیاضی حَٖٗی ًهام زض تٌْا ًِ اٖساهی چٌیي ًهیط

 زازضسی آییي ٖاًَى 260 ٍ 259 ،255 هَاز قی ٖاًًَگصاض ضا اٖساهی چٌیي هطاتِ تلِٛ ،است

 یا تطائت حٛن ٖؿایی هطارى سَی اظ ٍ ضًَس هی اظزاضتت يلت ّط تِ ِٚ اضراغی تطای ٚیٓطی

 ًهاهی چٌیي ایزاز لصا، است ًوَزُ تیٌی پیص ضَز، هی غازض آًاى هَضز زض تًٗیة هٌى ٖطاض

 ارتوايی هػلحت ِٚ تاضس هی ساظگاض ًیع ٖاًًَی هثاًی تا تلِٛ، ًساضز حَٖٗی ٍ ْْٗی هٌى تٌْا ًِ

 . زاضز زًثال تِ ًیع ضا

 تطایتط  ٚن غًَتت ٍ گیطی سرت تا ٍ آظازتط هًیاضّایی تحَلی چٌیي یزازا تا آًِٛ ؾوي

 ذساضت پطزاذت تا ِٚ ضس ذَاّس تطٖطاض پعضٛی حَازث اظ ًاضی زیسگاى ظیاى ذساضات رثطاى
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 ًٛتِ ّوچٌیي. ضَز هی هحسَب ایطاى حَٖٗی ًهام زض يكٓی ًٗكِ تٗػیط يٌػط لحال تسٍى

 تٗػیط ضٌاسایی اظ ضا توطٚعش ایطاى حَٗٔ، قطح ایي گیطی ضٛل تا ِٚ است ایي هْن تسیاض

 ایي ِٚ زاز ذَاّس تُییطزیسُ  آسیة ْطز تِ ٚوٙ ٍ تاظپطٍضی ٍ زضهاى تطای هسايست تِ، پعضٙ

 . زاضت ذَاّس پی زض ضا هكلَتی تسیاض یذاًت اهط

 قطیٕ اظ ذساضات رثطاى تیٌی پیص تِ يٌایت تا ًیع یازضسُ زًْا تَزرِتأهیي  ذػَظ زض

 هازُ تثػطُ 475، 474، 473، 471 هَاز ٍ 13 هازُ رولِ اظ ٖاًًَی هَاز اظ تطذی زض الوال تتی

 ٚیٓطی زازضسی آییي ٖاًَى 261 ٍ 260، 255 هَاز ّوچٌیي ٍ اسالهی هزاظات ٖاًَى ٍ 551

 اهط ایي ِٚ ًوَز پیطٌْاز ضا الوال تیت قطیٕ اظ تَزرِ اظ ترطیتأهیي  تَاى ، هی1392 هػَب

 . تاضس زاضتِ زیسگاى ظیاى اظ تیطتط ّطچِ حوایت رْت زض یهؤحط ًٗص تَاًس هی

 ّطچِ آتازاًی ٍ ضضس رْت زض ٍ هرتلّ یّا ظهیٌِ زض ًیع تَرْی ٖاتل ذیطیِ یّا اًزوي

 اظ... ٍ هسٛي ساذت ذیطیي، ساظ هسضسِ ذیطیِ اًزوي. ٌٌٚس هی ًْالیت ٍ گطْتِ ضٛل تیطتط

 ًْاالى سَی اظ هطزم تِ الظم یّا آگاّی زازى تا َاىت هی ًیع ظهیٌِ ایي زض. ّاست آى ولِر

 ؾوي، ًوَزتأهیي  قطیٕ ایي اظ ضا تَزرِ اظ ترص ذیطیِ یّا زوياً تطٛیل ٍّا  ضساًِ، حَٖٗی

 توسیس تطای سالِ ّط پعضٛاى توام. تاضس اتىٌه اظ یٛی تَاًس هی ًیع ىپعضٛا پطزاذتی سْن آًِٛ

 ٚطَض پعضٛی ًهام ساظهاى. تَز ذَاٌّس پَل یهثلُ پطزاذت تِ هَنّ ذَز قثاتت پطٍاًِ

 اظ غٌسٍٔ ایي تَزرِتأهیي  رْت ضا اًسٚی هثلٍ قثاتت پطٍاًِ توسیس ّعیٌِ ٌٚاض زض تَاًس هی

 تَرْی ٖاتل هثلٍ پعضٙ ّط سَی اظ اًس٘ هثلٍ ایي ىٖك قَض تِ ِٚ ًوایس زضیاْت پعضٛاى

 .(24) تَز ذَاّس

 یا ٍ ذاظ غٌسٍٖی چَى ًْازی ایزاز تا ِٚ اضست هی اهط ایي هْن تسیاضهسألِ  ّوچٌیي

 زّی پَضص تَاى هی ى،آ زض هٌسضد اغَل اظ ْاضٌ ٍ هسًی یتهسؤٍل ًهام ٍضای زض تیوِ گستطش

 .ًوَز تیٌی پیص ضازیسگاى  ظیاى ٍ اضاىتیو تط ٍاضزُ ذساضات رثطاى زض ای گستطزُ تسیاض

 یّا ّعیٌِ ضاهل زضهاى یّا یٌِّع پطزاذت ٍ رسواًی یّا آسیة رثطاى تط يالٍُ ِٚ چٌساى

 ظیاى هالی َیط تثًات... ٍّا  زاضٍ، پعضٛی یّا آظهایص، تیواضستاى زض ضسى تستطی ایام تِ هطتَـ

 تطای ذساضت رثطاى ِٚ است شٚط تِ الظم تَؾیح زض. تاضس پطزاذت ٖاتل تَاًس هی ًیع ٍاضزُ

 تثًات ایي. است ضسُ تطذَضزاض ضٍظاْعًٍی اّویت اظ، اذیط ّای سال زض آسیة هالی َیط تثًات

 ضرع تطای يازی غَضت تِ ظًسگی ِٚ ضًَس هی ذاغی ضٍاًی یا ْیعیٛی یّا آسیة ضاهل
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 ًٗص هالی َیط ذساضات رثطاى اّویت اْعایص زض ِٚ هْوی ياهل. ضَز هی هطٛلزیسُ  آسیة

 اْطاز ٖثیل ظا هًلَلیي تطای ضا ظًسگی ِٚ تاضس هی اهطٍظی راهًِ ظًسگی استاًساضز ٍ ضًٍٕ، زاضز

 ذساضت ذتپطزا تا ِٚ ساظز هی زضَاض تسیاض... ٍ تَاىًا، ًاتیٌا، ْلذ غَضت، ضسُ ٖكى پای تا

 . اتسی هی التیام آالهطاى یظیاز حس تاّا  آسیة ٖثیل ایي تطای

، ًوَز ذساضت رثطاى ًیعزیسُ  ةیآس ضرع زضآهس زازى ستز اظ تطای تَاى هی ّوچٌیي

زیسُ  آسیة ضرع آًچِ هیاى تٓاٍت اساس تط ٍاًٖی ؾطض اساس تط ذساضت پطزاذت یًٌی

 تایس یا زاضز اٍ ِٚ زضآهسی ٍ ٌٚس ٚسة زضآهس يٌَاى تِ حازحِ ٍَٖو يسم غَضت زض تَاًست هی

 هكطح اٖتػازی ٚاضاْتازگی اظ يٌَاى تحت َطب حَٗٔ زض ِٚ تاضس زاضتِ آسیة ضَن يلی

 اظ زضآهس ٚلیِزیسُ  آسیة ْطز ِٚ تاضس ضٛل ایي تِ تَاًس هی ذساضت پطزاذت. (30) تاضس هی

 ساتٕ ضٛل تِ ذَز ظًسگی استاًساضزّای حٓم ٍ ٚاهل ذساضت رثطاى حس تا ضا ذَز ضْتِ زست

 .ًوایس زضیاْت... ٍ هسٛي ٍؾًیت، سي، تیواض تْثَزی ظهاى هست ًهیط يَاهلی تِ يٌایت تا

 آسیة ِٚ ظهاًی. وَزً ذساضت رثطاى تَاى هی ًیع پعضٛی ٚاضاْتازگی اظ تطای آًِٛ ؾوي

 اساس تط تَاى هی ضا ذساضت هیعاى. ضَز هی ٍاضز ْطز تِ ضٍاًی یا ْیعیٛی ًاتَاًی ضٛل تِ زائوی

 . ًوَز تًییي ٚاضاْتازگی اظ ٍ ًاتَاًی ضست ٍ سي

 

 گیزی نتیجه

 زض غطْاً تیواضاى تط ٍاضز ذساضات، ایطاى هَؾَيِ حَٗٔ زض ٖاًًَی ًْلی ضٍیٛطز تِ تَرِ تا

 ِٚ غَضتی زض ضطایكی چٌیي زض. ضس ذَاّس رثطاى پعضٙ ًاحیِ اظ تٗػیط تٛاباض َضتغ

 ذساضات اظ اًثَّی آى هاحػل ِٚ تاضین هی هَارِ ٖاًًَیذأل  تا ًطَز، تٗػیط هطتٛة پعضٙ

 هال٘ اساس ایي تط. زاضت ذَاّس پی زض ضا ارتوايی ًاهكلَب آحاض ِٚ تاضس هی تالرثطاى

، تاضس ًوی پاسرگَ حاؾط حال زض تیواض ذساضات رثطاى رْت هسًی یتهسؤٍل َٖايس ٖطاضزازى

 ًَیي یّا ضیَُ اظ ٍاستٓازُ هرتلّ یّا حَظُ زض پعضٛی ايوال گستطش ٍ پیچیسگی ظیطا

 زلیل تِ ِٚ است آٍضزُ تاض تِ ضا پعضٛی حَازث اظ ًاضی یّا پطًٍسُ اظ ٍسیًی گستطُ زضهاًی،

 حَٖٗی ًهام ضاستا ایي زض. هاًس ذَاٌّس تالرثطاى ٍ الیٌحل پعضٙ تِ تٗػیط اًتساب يسم

 تِ غٌسٍٖی ایزاز تا ْطاًسِ ِٚ قَضی تِ اًس، زیسُ ذَز تِ ظیازی تحَالت تلّهر ٚطَضّای
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 ظهیٌِ ایي زض اساسی یگاه پعضٛی ايوال اظ ًاضیزیسگاى  ظیاى ذساضات رثطاى تؿویي هٌهَض

 . است ِتطزاضت

 تا ٍ ْطاًسِ رولِ اظ زیگط ٚطَضّای زض طْتِگ غَضت تحَالت تِ يٌایت تا َْٔ هطاتة تِ تٌا

 ِٚ یزیسگاً ظیاى ذساضات رثطاى رْت ایطاى حَٖٗی ًهام زض ارتوايی ؾطٍضیات تِ تَرِ

 ؾطٍضت ذساضت رثطاى روًی یّا ضیَُ ٚطزى ًْازیٌِ ًساضًس، ضا پعضٙ تٗػیط احثات اهٛاى

، تاضس هی ْطاّن ًیع حَٖٗیـ  ْْٗی تستط تلِٛ، ًساضز ٍرَز ضاُ ایي زض هاًًی تٌْا ًِ ِٚ چطا، زاضز

 زض ِٚ ٚطَضهاى هَؾَيِ حَٗٔ زض تیواضاى تط ٍاضزُ ذساضات رثطاى هثٌای است ضایستِ لصا

 ٍ تاظًگطی، تاضس هی تٗػیط هًیاض اساس تط ٍ هسًی یتهسؤٍل چاضچَب زض غطْاً حاؾط حال

 .ضَز زازُ تَسًِ

 پطزاذت ظهیٌِ زض ضطيی ٍ ًًَیٖا یّا هحسٍزیت اگطچِ است شٚط تِ الظم ذػَظ ایي زض

 ٍرَز ایطاى حَٖٗی ًهام زض... ٍ زضهاى هتًاضِ یّا ّعیٌِ ذػَظ زض زیِ تط هاظاز یّا ذساضت

 هكلٕ سیكطُ اظ هسضى زًیای حَازث اظ تسیاضی تساى ضا پعضٛی حَازث تَاى هی اها، زاضز

 ٍضای زض تَاى ی. هرست تْطُ ذساضت رثطاى گطٍّی یّا ضیَُ اظ ٍ ٚطز ذاضد هسًی یتهسؤٍل

، ْْٗی هٗتؿیات. رست تْطُ تیوِ یا ذساضات رثطاى ٔغٌسٍ چَى ییّا ًهام اظ ؾواًات

 زض حاؾط حال زض ِٚ چٌساى ،تاضس هی ْطاّن ًیع اهط ایي ٚطزى ارطایی رْت ارتوايی ٍ حَٖٗی

 تیوِ قطیٕ اظزیسگاى  ظیاى حَٗٔ، ضاًٌسگی اظ ًاضی حَازث ذػَظ زض ایطاى حَٖٗی ًهام

، 1392 هػَب ٚیٓطی زاضسی آییي ٖاًَى یّا ًَآٍضی تِ يٌایت تا ٍ ضَز هی پطزاذت ٍ تأهیي

 ضَز هی غازض طاىتطائت حٛن یا تًٗیة هٌى ٖطاض اها، ضًَس هی تاظزاضت ِٚ اضراغی تطای

 . ضَز هی ذساضت رثطاى آى هحل اظ ِٚ زاضز ٍرَز غٌسٍٖی

 یّا پطًٍسُ ْػل ٍ حل ضاستای زض ایطاى حَٖٗی ًهام زض هَرَز هٗطضات گصضت، آًچِ تط تٌا

 تٗػیط هثٌای چٌاًچِ ِٚ ضسس هی ًهط تِ لصا، تاضٌس ًوی ٚاْی ٍ ٚاضآهس پعضٛی حَازث اظ ًاضی

 حَٖٗی ًهام تِ ًهط اهًاى تا است تْتط تاضس، هی ٖاًًَگصاض ًهط هس پعضٙ یتهسؤٍل رْت

 توسٙ روًی ضتذسا رثطاى یّا ضیَُ تِ هسًی یتهسؤٍل اظ گصاض تا ِٚ زیگط ٚطَضّای

 . تطزاضز گام پعضٛی َازثح اظ ًاضی ذساضات تیطتط ّطچِ ْػل ٍ حل ضاستای زض اًس، رستِ
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