
 ایران قضایی نظام در مدنی دادرسی جلسه اولین فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                                                  عنوان        

 1 مقدمه

 1 : موضوع بیان: الف

 2 :تحقیق پیشینه:ب

 3 :تحقیق اهمیت و ضرورت: پ

 4 :تحقیق ساختار:  ث

 4 :تحقیق سواالت: ج

 5 :تحقیق فرضیات: چ

 6 کلّیات اول فصل

 7 مفاهیم – اول مبحث

 8 دادرسی ی جلسه و دادرسی ، جلسه مفهوم – اول گفتار

 8 جلسه مفهوم:  الف

 8 لغت در -1

 8 اصطالح در  -2

 9 دادرسی مفهوم – ب

 9 لغت در -1

 9 اصطالح در - 2

 11 دادرسی ی جلسه مفهوم – ج

 13 تکالیف و حقوق مفهوم:  دوم گفتار

 13 حقوق مفهوم:  الف

 13 : لغت در -1

 13 : اصطالح در  - 2

 14 تکالیف مفهوم: ب

 14 : لغت در -1

 14 : اصطالح در -2

 15 وتکلیف حق تفاوت -ج

 17 آنها نماینده و خوانده و خواهان مفهوم –سوم گفتار



 17 خواهان مفهوم – الف

 17 :لغت در  -1

 17 :حقوق و فقه اصطالح در -2

 18 خوانده مفهوم- ب

 18 :لغت در  -1

 19 : اصطالح در -2

 21 خوانده از خواهان تشخیص – ج

 21 دعوا اصحاب نماینده –د

 22 نمایندگی اقسام – ه

 25 جلسه اقسام و دادرسی اقسام – دوم مبحث

 25 دادرسی اقسام -اول گفتار

 25 اختصاری و عادی دادرسی:  الف

 28 فوری دادرسی: ب

 29 خاص تشریفات با و خاص تشریفات بدون دادرسی – ج

 32 دادرسی جلسه اقسام و دادرسی ی جلسه:  دوم گفتار

 33 دادرسی ی جلسه اقسام

 33 عادی دادرسی  ی جلسه –1

 34 نوبت از خارج دادرسی ی جلسه –2

 34 العاده فوق دادرسی ی جلسه -3

 35 اداری ی جلسه –4

 35 احتیاطی یا نظارت وقت در دادرسی ی جلسه -5

 36 دادرسی ی جلسه تشریفات:  اول گفتار

 36 جلسه تعیین چگونگی:  الف

 39 دادرسی ی جلسه تشکیل شرایط – ب

 41 دادرسی ی جلسه جریان -ج

 47 دادرسی ی جلسه پایان  -د

 48 دادرسی ی جلسه اوصاف:  دوم گفتار

 48 دادرسی ی جلسه بودن علنی – الف



 48 دادرسی ی جلسه نظم رعایت – ب

 51 دادرسی ی جلسه اولین ی ضابطه شناسایی دوم فصل

 53 آن تشخیص چگونگی و دادرسی ی جلسه اولین حقوقی توصیف -اول مبحث

 54 آن زمانی اوصاف و دادرسی ی جلسه اولین حقوقی توصیف:  اول گفتار

 54 جلسه اّولین حقوقی توصیف -الف

 59 دادرسی ی جلسه اولین زمانی اوصاف -ب

 63 : مختلف دعاوی در دادرسی ی جلسه اولین تشخیص چگونگی:  دوم گفتار

 63 اصلی دعاوی -الف

 68 جلسه تجدید موارد در اول ی جلسه شناسایی و تشخیص -دوم مبحث

 71 مشابه اصطالحات و جلسه تجدید – اول گفتار

 71 جلسه تجدید - الف

 71 :مشابه اصطالحات -ب

 72 دادرسی ی جلسه تجدید موارد در اّول ی جلسه تشخیص – دوم گفتار

 72 دعوا طرفین اظهارات و دالئل به رسیدگی برای شده تعیین مدت انقضاء:  الف

 72 خواهان از توضیح اخذ لزوم-ب

 74 قضایي هاي پرونده به دعوي طرفین استناد-ج

 75 دادگاه از خارج اسناد به استناد-د

 75 گواهان گواهي به استناد - هـ

 76 آن اصالت و سند جعل ادعاي به رسیدگي لزوم -و

 77 ثالث ورود -ز

 78 جدید اسناد ارائه -ح

 81 جلسه تاخیر در طرفین تراضی – ط

 81 تقابل دعوی  - ی

 81 وکیل عذر علت به جلسه تجدید  - ک

 82 : جلسه تجدید دیگر جهات -ل

 84 دادرسی اول ی جلسه اساس بر دعوا اصحاب تکالیف و حقوق سوم فصل

 85 دادرسی ی جلسه اولین اساس بر دعوا اصحاب حقوق – اول مبحث

 86 خواهان حقوق – اول گفتار



 86 دادرسی ی جلسه اولین تا خواهان حقوق  – الف

 89دادرسی ی جلسه اولین پایان تا خواهان حقوق – ب

 95 خوانده حقوق:  دوم گفتار

 95 ایراد طرح - الف

 98 تقابل دعوی طرح -ب

 112 خواسته بهای به اعتراض -ج

 113 دادرسی خسارت بابت از تامین اخذ درخواست -د

 115 اساس بي و واهي دعاوي از ناشي خسارت تامین درخواست - هـ

 118 خوانده و خواهان مشترك حقوق: سوم گفتار

 118 ثالث جلب -الف

 111 واخواهي مرحله در ثالث جلب -ب

 111 نظر تجدید مرحله در ثالث جلب - ج

 112 اسناد اصالت به تعرض -د

 113 (تردید و انكار جعل، ادعاي) اسناد به تعرض -1

 114 سند اصالت به تعرض مواعد -2

 121 دادرسي ی جلسه اولین اساس بر دعوا اصحاب تكالیف – دوم مبحث

 121 خواهان تكالیف -اول گفتار

 121 اسناد اصول ارائه - الف

 123 خوانده به پاسخ در دفاع و ایراد دلیل، نوع هر ارائه -ب

 125 خوانده تكالیف -دوم گفتار

 125 خواهان ادعاي رد براي ادله تمام ذكر و دعوا پاسخ -الف

 127 آنها رونوشت و اسناد اصول كردن حاضر -ب

 131 دادرسی ی جلسه دراولّین دعوا اصحاب مشترك تكالیف:  سوم گفتار

 131 توضیح اداي و جلسه در حضور -الف

 131 دادرسي ی جلسه اولین در حضور -1

 131 دعوا اصحاب سوي از توضیح اداي -2

 132 مطروحه و مرتبط دعاوي از دادگاه نمودن مستحضر -ب

 134 : گیری نتیجه



 136 پیشنهادات

 138 منابع فهرست

 

 


