
ىرگ ىجنایم ى هرابرد
تسیچ ىرگ ىجنایم
ای داهنشیپ هک نیا نودب رگ ىجنایم هک تسا هنامرحم ى هسورپ کی ىرگ ىجنایم    
قفاوت کی هب ناشدوخ هک دنک ىم کمک ریگرد نیفرط هب ،دنک هئارا ىصاخ ى هدیا  

برسند و راه حل مناسبى پیدا کنند که اختالفات برطرف شود.
هک دروآ لمع هب ىتواضق دیابن رگ ىجنایم ،هفصنم تئیه ای اضق متسیس فالخرب  

 مشخص کند حق یا اشتباه طرف کیست. طرفین درگیر، از طریق گذشت و همکارى
.دنسر ىم هنایوج حلص قفاوت کی هب ،رگ ىجنایم ى هطساو هب و رگید کی اب

 بورد جلب رضایت و داورى توسط موالنا حاضرامام تاسیس شده است که در جهت
.دریگ ىم ماجنا هنیزه لقادح اب تافالتخا لح صوصخ رد نایلیعامسا هب تامدخ هئارا
ماجنا ار فالتخا ىرگ ىجنایم دنناوت ىم ىتروص رد ىرواد تیاضر بلج ىاهدروب  

دهند که یکى از طرفین دعوى اسماعیلى باشد.
چرا میانجیگرى

محرمانه است.
حداقل هزینه را دارد.

یک روش با کارایى باال براى حل اختالف است.
لح ىارب هنوگچ هک دنریگب میمصت ناشدوخ هک دنک ىم کمک ىوعد نیفرط هب  

اختالف گام بردارند.
.دننک كرد رتهب ار ىرگید رظن هطقن و هاگدید هک دهد ىم هزاجا نیفرط هب

اعضاى بورد جلب رضایت و داورى
لاس هس تدم هب مامارضاح انالوم طسوت ىرواد و تیاضر بلج دروب ىاضعا ى هیلک  
.دننک ىم تمدخ ىرتنالاو تروص هب هک دنوش ىم بوصنم

 با در نظر گرفتن تعادل در جنسیت، تنوع و تعداد افراد جامعه اسماعیلى، اعضاى بورد
 جلب رضایت و داورى شامل متخصصان، مددکاران اجتماعى، بازرگانان و رهبران

ارشد جماعت هستند.
اب قباطم هدرشف و عماج ىاه شزومآ زا ىرواد و تیاضر بلج دروب ىاضعا  
ىزیر هیاپ مالسا ىقالخا لوصا ى هیاپ رب هک ىرگ ىجنایم ىللملا نیب ىاهدرادناتسا  

.دنرادروخرب ،دنا هدش

 فرهنگ مبتنى بر اخالق
 خدمات بورد جلب رضایت و داورى یک چارچوب اخالقى دارد و اصول اخالق

:دنک ىم هدروآرب ار ریز ىمالسا
اخالق توازن

و دنرمش ىم رب دنواشیوخ ناونع هب هکلب ، ُ نمشد ناونع هب هن ار رگید مه ىوعد نیفرط  
کی هب دنهاوخ ىم هک دنراگنا ىم ىگداوناخ عوضوم کی ناونع هب ار هشقانم عوضوم  
.دنسرب قفاوم و لداعتم ى هجیتن

اخالق درست کارى
طرفین نسبت به خود و دیگران صادق هستند.

اخالق شأن و مقام
کی هب تبسن ،دنرادروخرب ىنورد تلزنم و نأش زا مادک ره هک نیا صیخشت اب نیفرط
.دنراد ىا هتسیاش و هنامرتحم راتفر رگید 

اخالق همدلى
نودب ار رگید کی دیاقع دننک ىم شالت و دنهد ىم شوگ رگید کی هب ىوعد نیفرط  

تبعیض و قضاوت درك کنند.
اخالق گفتمان مناسب

ىلد مه اب نیفرط هک تسا نیا مزلتسم هک دننک ىم رارقرب ىا هنالداع ىوگتفگ ،نیفرط  
.دننک رارقرب طابترا مارتحا و تقادص اب و دنهد ارف شوگ رگید کی ىاه تبحص هب

اخالق همکارى
ىم هجاوم تالکشم اب ىمومع تعفنم و حماست ،ىراکمه ى هیحور اب ىوعد نیفرط
.دنسرب ىا هناقالخ ىاه لح هار هب ات دنوش 

 پایبندى به استدالل اخالقى
.دننک لح لامک و تلادع ،ىبوخ ،تقادص ى هیاپ رب ار فالتخا هک دننک شالت نیفرط

اخالق عدالت محور
هب لیامت و ىمومع عفانم ىوجو تسج رد و شزاس ى هیحور اب و هنافصنم نیفرط  
.دننک ىم لمع ششخب

اخالق التیام دادن
و تفوطع زا هدافتسا اب طباور دوبهب رب نیفرط ،ىراد نتشیوخ ى هیحور ظفح اب  
.دنوش ىم رگید کی ىاه مخز مهرم و دننک ىم زکرمت ششخب

!

 «هرگونه اختالف باید از طریق صبر و شکیبایى، درك متقابل،
ى همه هک تواخس و ششخب ،لباقتم ىوگتفگ ،ىدردمه  
».دوش لح ،دنتسه ىمالسا قالخا رگنایب اه نیا

موالنا حاضرامام
الخوابى، سوریه

9 نوامبر 2001

ىرواد و تیاضر بلج دروب ى هرابرد
زادنا مشچ

 انتخاب به عنوان نخستین گزینه در خصوص حل اختالف میان مسلمانان
زا ىریگولج و فالتخا لح تهج تامدخ نیرتهب ى هئارا قیرط زا ىلیعامسا  

ایجاد اختالف.
ماموریت

 الف) جهت فراهم نمودن بهترین خدمات حل اختالف براى مسلمانان
اسماعیلى سراسر جهان توسط واالنترهاى متعهد و متخصِص آموزش دیده.

ب) ترویج پیش گیرى از ایجاد اختالف از طریق موسسات خواهر
اه شزرا

حفظ محرمانگى
ىفرط ىب و فاصنا ندرب راک هب

ارایه ى خدمات عالى
دهعت و ىدرد مه زاربا

حساس بودن به مالحظات فرهنگى
برآورده نمودن موارد قانونى و اخالقى مرتبط با عقاید طریقه مان

انواع پرونده ها
زناشویى

اختالفات بین زوجین
طالق یا جدایى

حضانت فرزند و تصمیمات اخذ شده در قبال مسئولیت
تقسیم دارایى زناشویى

موارد دیگر مرتبط با زندگى زناشویى
تجارى

اختالفات تجارى و شراکتى
اختالفات کارمندى

سایر موارد مدنى و اجتماعى
خانوادگى

وراثتى و مسایل ملکى
ىنامرد ىاه تبقارم باختنا

کفن و دفن
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بورد جلب رضایت و داورى

بورد جلب رضایت
و داورى بورد جلب رضایت

و داورى
:جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا به وب سایت زیر مراجعه کنید

رسالت
 رسالت بورد جلب رضایت و داورى خدمت به

ىاه هنیمز رد تافالتخا لح تهج رد تعامج  
 تجارى، زناشویى، وصیت نامه و انتقال اموال و دیگر

 موارد مدنى به صورت عادالنه، کارآمد، محرمانه،
 مقرون به صرفه، دوستانه، سازنده و بر اساس

قانون و اصول اخالقى اسالمى است.

تماس با ما

تیاس بو

ایمیل

تلفن

نیناوق ى هعومجم
قوانین روش میانجى گرى

ىرگ ىجنایم رد ىگنامرحم ظفح
بیان نمودن نظرات به صورت محترمانه و مدنى

 گوش دادن و همیارى با ذهن باز و با هدف حل اختالف با با
.هناتسود و ىراک مه ى هیحور
ىوجو تسج و لماعت و شزاس ى هیحور اب ندرک ىرگ ىجنایم  
هناقالخ ىاه لح هار قیرط زا ىمومع تعفنم

برخورد محترمانه و موقر با مراجعه کنندگان

حدود انتظارات
 عضو بورد جلب رضایت و داورى باید با هر دو طرف دعوى ارتباط

دنراد قفاوت هنابلطواد تروص هب اه نآ هک دوش نئمطم و دنک رارقرب  
.دننک تکرش ىرگ ىجنایم رد

 در صورت موافقت براى استفاده از خدمات بورد، طرفین فرمى را
و دروب هب هعجارم هب اه نآ ى هنابلطواد ى هدارا هک دننک ىم اضما  
ى هیاپ نیناوق شریذپ و تین نسح اب ىرگ ىجنایم رد تکراشم  
.دنک ىم دییأت ار ىرگ ىجنایم

و لوصا و دهد حیضوت ار ىرگ ىجنایم ى هسورپ دیاب  CAB عضو 
 قوانین را بیان کند.

عضو CAB جلسات میانجى گرى را با حضور طرفین دعوا برگزار 
 راک هب فالتخا لح رد ار رثوم و بسانم ىاه لح هار ات دنک ىم

بگیرد.
 زمانى که توافق حاصل شد، عضو بورد جلب رضایت و داورى به

 طرفین کمک خواهد نمود تا توافقنامه اى کتبى را بنویسند.
ىرواد و تیاضر بلج دروب ،ىرگ ىجنایم ى هسورپ نایاپ زا سپ  

ّها را در مورد   نآ رظن ات درک دهاوخ رارقرب طابترا ىوعد نیفرط اب
 فرآیند میانجیگرى بپرسد، بر توافق حاصل شده نظارت کند و در

صورت لزوم، خدمات بیشترى ارائه کند.
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