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   و بزرگوار فرهیختهخوانندة

هـاي ایـن انتـشارات، بـه      نهادن بـه اعتمـاد شـما بـه کتـاب            نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج     
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اند که اثري را ارائه نمایند کـه از           اند و تالش کرده     کار بسته   شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به    

خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هـم             هاي استاندارد یک کتاب       حداقل
  .از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشـکال، بـاز          رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین
نقص  اً مبرّا از توان الزام هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی 

اي و اخالقی خود و نیز بنابه        دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفه       ازسوي. و اشکال دانست  
ویـژه از     اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکـن، بـه               

خود آگاه هاي منتشرة  طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب        
  .ها رفع نماید هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ شده و آن

که حین مطالعـۀ کتـاب بـا          راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی          لذا دراین   
اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر             

شـدة خـود را بـا هزینـۀ      اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویـرایش     دهروي خود کتاب انجام دا    
انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را               

اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر  اي یادداشت نموده    بر روي برگۀ جداگانه   
 ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این مـوارد بررسـی            نام و شمارة تلفن تماس خود به      

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه      ها و ویرایش شده و در چاپ 
  .پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد

النۀ شـما خواننـدة فرهیختـه و        نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مـسئو           
کـه   منظور تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگـی، درصـورتی            گرانقدر، به 

رسـم ادب و تـشکّر و         اصالحات درسـت و بجـا باشـند، متناسـب بـا میـزان اصـالحات، بـه                 
شـدة آن و نیـز از سـایر کتـب             قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چـاپ اصـالح           

کـه   نماید، و درصـورتی  عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می     رة خود را به   منتش
  .شود اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیزاز زحمات شما تقدیر می

کارهاي شما  آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه همچنین نشر نوآور و پدید
ستاي هرگونه بهبود کتـاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن                    عزیزان در را  

  .نمایند صمیمانه و مشتاقانه استقبال می
  نشر نوآور  

  02166484191- 2: تلفن  
  www.noavarpub.com       info@noavarpub.com
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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان                     
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   

ی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول،      لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمت       . استنوآور  به نشر   
ها و موارد دیگـر، و نیـز هـر گونـه      تصاویر این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت 

استفاده از کل یا قسمتی از مطالب کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسـکن،                   
شر الکترونیکـی، هـر نـوع       برداري از کتاب، ن     تایپ از کتاب، تهیه پی دي اف از کتاب، عکس         

 وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بــدون        صورت اینترنتی، سی دي، دي      انتشار به 
 اسـت، و متخلّفـین    حـرام شرعاً نیـز   ممنوع و غیرقانونی بوده ونوآور اجازه کتبی از نشر     

 .گیرند  قرار میقانونی و قضاییتحت پیگرد 
صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد  بهنوآور کتب نشر با توجه به اینکه هیچ کتابی از 

که  چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی این
هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر 

ه فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام بنوآور 
روزانه به اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور 

شدن هرگونه تخلّف، ضمن  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت
باشد، وکیل قانونی انتشارات  میاینکه این کار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام 

اي و  پلیس رسیدگی به جرایم رایانه(پلیس فتا از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده و طی انجام ) اینترنتی

ایی قرار داده و کلّیۀ مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قض
  .گردد خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ  همچنین درصورتی
رسانی  نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اّطالعنوآور ریسو، ُافست از کتب انتشارات 

زعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و تخلّفات کتابفرو وشی مزبور به سایر همکاران و م
ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی 

  .نماید اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
  اصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیر
  .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعًا نیز حرام است

از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونـه تخلّـف از     نوآور  انتشارات  
وق، مراتب را یا از طـریق تلفـن  021 66484191 - 2 هاي هاي انتشارات نوآور به شماره قبیل مــوارد ـف

و یـا از طریـق       info@noavarpub.com  طریق ایمیل انتشارات به آدرس      و یا از   09123076748و  
به این انتشارات ابالغ نمایند، تـا از تـضییع     www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت 

عنـوان    عمل آیـد، و نیـز بـه         حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به         
  .نیز هدیه دریافت نمایندنوآور شارات تشکّر و قدردانی، از کتب انت

  هشدار



  
   سوگندنامه مهندسان

  
 شیجهـان، رفـاه و آسـا       داریـ توسـعه پا    و ی در سازندگ  یتأثیر مهندس   کامل از نقش و    یبا آگاه 
مـدت    و دراز  داریـ  پا ي شـاد  نیمأتـ   و یطیمح ستی ز يها ی از آلودگ  یحفظ جهان هست   انسان،

  :کنم که ی مادیروردگار جهان سوگند  مهندس به پیک  به عنوانگران،یخود و د
 انـسان،   به. باشم  سوگند وفادار  نای  ه   خود ب  یاجتماع  و يا  حرفه ،ی شغل یسراسر زندگ   در همواره

  واقـع  و قیصـد  شم،یـ اندی ب نشیآفر  دهی پد نیزتریانگ  شگفت خرد و    موجود صاحب  کیعنوان    به
  . نورزم  رساند، مبادرتبی آستیانسان که به انسان و ی  اقدامچی باشم و به هنیب

 کنم تـا  کوشش  است، مغتنم دانم و    ي مشترك بشر  راثی خود را که م    يا  و تجربه حرفه   ی مهندس دانش
  . میفزای بي بشرسودمندي ها  دانش و تجربهنهیآن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنج

 بـه   خـود را   نیـ م کرد که د   ام، کوشش خواه    زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده          رانیا
  .  ادا کنمندگانی و آاکانم،ی مردمانم، ننم،یسرزم

. باشـم   کشورم داشـته   داری در توسعه پا   يثرمؤ خود تالش کنم تا نقش       يا  حرفه ی طول زندگ  در
 مکان  نیا  که پس از من در     ی من است و به کسان     ی و فن  ی علم ی حد توان به دانشگاه که مرب      در

  .  خدمت کنم،افتیمقدس پرورش خواهند 
 بدانم  بشر  تمام يها هی کار را سرما   يروی و ن  ستی ز طی مح ،ي چون ماده، انرژ   ،ی هست يها هیسرما

  . می آنها کوشش نمايو در حفظ و کاربرد درست و بهساز
  خود صداقت، دقـت، نظـم، عـدالت، سـرعت عمـل، حفـظ منـابع                ی مهندس يها تیتمام فعال  در

 بـه  داشـته و   ها را در نظر     نسل ندهی و آ  یمنی و سالمت، ا    را مراعات کنم   گرانی و حقوق د   اجتماع
 کـنم،   را در منـافع عـام جـستجو   شیآنان مهربان، دلسوز و متعهـد باشـم و همـواره سـود خـو           

 و معقـول  در حـد ي  زحمـات خـود ارزش مـاد   ي را طرد و برا ی اخالق لی رذا ری و سا  يخوار رشوه
  . متعارف طلب کنم

 را بـا  آنهـا   آگاه شـوم و ی فنيها افتهی نیدانش روز و آخر خود از    ی مهندس يها  تمام کوشش  در
  . کار بندم ه  و اجرا بيزیر  برنامه،ی در طراحي و نوآورتیابتکار، خالق

 خـود  ییتوانا  دانش وطهیح تنها در  خود استانداردها را مراعات و     ی مهندس يها تمام کوشش  در
 .  کامل دارمیاحاطه فن کنم که به آنها ء را امضای مدارکهاکار قبول کنم و تن

  وجـود نـدارد، دانـش خـود را آزادانـه و بـه      ی اختصاص تی و حق مالک   ی که منع قانون   يموارد در
  .  قرار دهمگرانی داری منتشر کنم و در اختگانی راصورت

 . باشم  و رازدارریپذ   مشارکتر،یپذ  تیمتعهد، مسئول  محول شده،يا حرفه  فی وظايادا در
 وجـود  ه  ب مردم و وطنم را      به ایر  ی ب يگذار خدمت  عالقه به  صفا و عشق و    ومحبت    پر از  یطیمح

 بـدارم  دوسـت  دهی سن و عقت،ی نژاد، مذهب، جنست،یآورم و همکاران خود را بدون توجه به مل 
  .  را در خود و در آنان پرورش دهمی انسانيها و ارزش

 را دسـت آمـده      بـه  يهـا  تیـ  متواضع باشم و موفق    ي فرد شهی خود هم  ی مهندس يها  کوشش در
  ویقـدردان  آنـان   بـدانم و از نشیآفـر   نظـام   مرهون تـالش همکـاران و  ،کوشش خود و  یسع عالوه بر

  .  کنميسپاسگذار
 و از لطمـه     باشـم   نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران      يرای و پذ  ای خود جو  ی مهندس يها تمام کوشش  در

 ي آنـان خـودار  ي بـرا خواهانـه  و از اقـدامات بد    زی پره گرانی د  اشتغال ای یی شهرت، دارا  ت،یثیزدن به ح  
  . کنم

 رد،یگ یم  انجام ی که به منظور توسعه رفاه عموم      ی اجتماع يها تی و فعال  ی فرهنگ يها کوشش از
  . استقبال و در آنها شرکت کنم

  . کنمقی تشويا  و وجدان حرفهی اصول اخالق مهندستی خود را به رعاهمکاران
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  1اصولی از قانون اساسی

  

  
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشـخاص          - قانون اساسی  اصل بیست و دوم   

  .از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجویز کند
 اسـت و  لیـ  را که بدان مایهر کس حق دارد شغل - قانون اساسی و هشتمستیاصل ب 

 موظف است با دولت .ندی برگزستی ننگرای و حقوق دیمخالف اسالم و مصالح عموم
 طی به کار و شرا     همه افراد امکان اشتغال    ي جامعه به مشاغل گوناگون برا     ازی ن تیرعا

  .دی نماجادی احراز مشاغل اي را برايمساو
 حاصـل از    درآمـدهاي  و عمـومی  درآمـدهاي  محـل  از قـوانین  طبـق  است موظف دولت

   .کند تأمین کشور افراد یک یک براي را فوق مالی هاي حمایت و خدمات مردم،مشارکت 
 حـق هـر فـرد و    از،یـ  بـا ن داشتن مـسکن متناسـب   -  قانون اساسـی کمی و یاصل س 

 ازمندترندی آنها که ن   ي برا تی اولو تی است، دولت موظف است با رعا      یرانیا  خانواده
  .اصل را فراهم کند نی اي اجرانهی و کارگران زمنانیبخصوص روستانش

 حـق مـسلم هـر فـرد اسـت و هـر کـس                یدادخواه - قانون اساسی   و چهارم  یاصل س 
 همه افراد ملـت حـق   د،ی صالح رجوع نما يها  به دادگاه  یتواند به منظور دادخواه    یم

تـوان از    ی کـس را نمـ     چیباشـند و هـ     ها را در دسـترس داشـته       گونه دادگاه  نیدارند ا 
  .دق مراجعه به آن را دارد منع کر که به موجب قانون حیدادگاه

ت هـاي مـوا    می از قبیل زمین   عمو   هاي انفال و ثروت   - قانون اساسی  اصل چهل و پنجم   
هـا،   هـاي عمـومی، کـوه       ها و سایر آب     ها، رودخانه   یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه     

هاي طبیعی، مراتعـی کـه حـریم نیـست، ارث بـدون               یزارها، بیشه ها، ن  ها، جنگل   دره
                                                                  

  .است  بازنگري شده1368 تصویب و به سال 1358قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در سال . 1
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شـود در     المالک و اموال عمومی کـه از غاصـبین مـسترد مـی              وارث، و اموال مجهول   
 نـسبت بـه آنهـا عمـل نمایـد،           حکومت اسالمی است تا برطبق مصالح عامـه        اختیار

  .کند میتفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین 
هرکس مالک حاصل کسب و کـار مـشروع خـویش            - قانون اساسی  اصل چهل و ششم   

تواند به عنوان مالکیت نـسبت بـه کـسب و کـار خـود امکـان        است و هیچ کس نمی 
  .کسب و کار را از دیگري سلب کند

هـاي ناشـی از ربـا، غـصب          دولت موظف اسـت ثـروت      - قانون اساسی  اصل چهل و نهم   
ــرقت،   ــتالس، س ــوه، اخ ــتفاده از    رش ــوء اس ــات، س ــتفاده از موقوف ــوء اس ــار، س قم

 اصـلی، دائـر     ت و مباحـات   هـاي مـوا    ها و معامالت دولتی، فروش زمین      کاري مقاطعه
کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حـق رد کنـد و در                

ل بدهد این حکـم بایـد بـا رسـیدگی و تحقیـق و           الما صورت معلوم نبودن او به بیت     
  .ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

 کـه نـسل     در جمهوري اسالمی، حفاظت محـیط زیـست        - قانون اساسی  اصل پنجاهم 
باشـند، وظیفـه    هاي بعد باید در آن حیات اجتماعی روبـه رشـد داشـته        امروز و نسل  

هـاي اقتـصادي و غیـر آن کـه بـا آلـودگی                ز این رو فعالیت   ا. گردد  عمومی تلقی می  
  . یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع استمحیط زیست

 که از نفایس ملـی باشـد قابـل          بناها و اموال دولتی    - قانون اساسی  اصل هشتاد و سوم   
ر با تصویب مجلس شوراي اسالمی، آن هم در صورتی که از            انتقال به غیر نیست مگ    

  .نفایس منحصر به فرد نباشد
ا بایـد مـستدل بـه مـواد     هـ   دادگـاه  احکام - قانون اساسی   یکصد و شصت و ششم     اصل

  .قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است
 فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی که         چهی - قانون اساسی   یکصد و شصت و نهم     اصل

  .شود است جرم محسوب نمی بعد از آن وضع شده
 منظور رسیدگی به شـکایات، تظلمـات و   به - قانون اساسی یکصد و هفتاد و سوم  اصل

تی و احقاق حقـوق   دولهاي نامه نییاعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آ        
  .گردد  زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس مینها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداريآ



  
  1موادي از قانون مدنی

  

  
ء االجـرا   پانزده روز پـس از انتـشار، در سراسـر کـشور الزم             ،نیقوان - قانون مدنی  2ماده

  . باشد  موقع اجراء مقرر شدهي برای خاصبیر خود قانون، ترتاست مگر آنکه د
 است و قانون نسبت به ماقبـل خـود اثـر            2هی نسبت به آت   اثر قانون  - قانون مدنی  4ماده

 موضـوع اتخـاذ     نیـ  نـسبت بـه ا     ی در خـود قـانون، مقـررات خاصـ         نکهیندارد مگر ا  
 .باشد شده
انـد   را منعقد نموده  که آنی نسبت به کسان  یخصوص يقراردادها - قانون مدنی  10ماده

  . است3 قانون نباشد نافذحی که مخالف صریدر صورت
 نتـوان نقـل     گـر ی به محل د   یمنقول آن است که از محل     ریمال غ  - قانون مدنی  12ماده  

نقـل     کـه ي به واسطه عمل انسان به نحو ای باشد   یکه استقرار آن ذات   نینمود اعم از ا   
  .  محل آن شودای نقص خود مال ای یآن مستلزم خراب

که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنـا           چه   و هر  ای و آس  هی و ابن  یاراض - قانون مدنی  13 ماده  
 ایـ  آب   انیـ  جر يها کـه بـرا       است لوله  نیمنقول است و همچن   ریشود غ   محسوب می 

  . باشد  شدهدهی بنا کشای نی در زمگریمقاصد د

                                                                  
 تیـ  لغا1 از مـاده    کـه،   شـرح  نیـ بـه ا  ) 10-9-6ادوار  (ي  گذار  سه دوره قانون   دری ایران،   قانون مدن . 1

 تی لغا 956 و از ماده   ،1307 ماه   بهشتیارد 18ده مصوب   در دوره ششم به موجب ماده واح       955ماده
 زیـ  ن و بعداًدهی رسبیتصو  در دوره دهم به   1335 ماده تی لغا 1207 از ماده  ، و  در دوره نهم   1206ماده

 .گرفته استآن انجام   دریاصالحات
 .ندهی آجل، آ،یآت: یعنی آتیه.2
 . درگذرنده،نفوذکننده، روا ، امر و فرمان مطاع، نفوذي دارا،ذارگریثأت: یعنی نافذ. 3
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 ای که در بنا ی و مجسمه و امثال آنها در صورت   ی و پرده نقاش   نهیآ - قانون مدنی  14ماده  
 محل  ای   خود آن  ی خراب ای که نقل آن موجب نقص       يباشد به طور     به کار رفته   نیزم

  . منقول است ریآن بشود غ
 ممکـن باشـد بـدون       گـر ید به محل    ی که نقل آن از محل     ییایاش - قانون مدنی  19ماده  

  .  منقول استدی وارد آی محل آن خرابایکه به خود نیا
 هیـ  ته یی بنـا  ي که بـرا   رهی سنگ و آجر و غ     لی از قب  ییمصالح بنا  - قانون مدنی  22ماده  

داخـل      که در بنا به کـار نرفتـه        یباشد مادام   از بنا جدا شده    ی به واسطه خراب   ایشده  
  . منقول است

هایی را که آخـر        و کوچه   و شوارع عامه   تواند طرق   هیچ کس نمی   - قانون مدنی  24 ماده
  .آنها مسدود نیست تملک نماید

تواند اموالی را کـه مـورد اسـتفاده عمـوم اسـت و            هیچ کس نمی   - قانون مدنی  25 ماده
  و مـدارس    و آب انبارهـاي عمـومی      روانـسراها ا و کا  هـ  مالک خاص ندارد از قبیل پل     

هـایی کـه     و چـاه ی، تملک کند و همچنین است قنـوات هاي عموم قدیمه و میدانگاه  
  .مورد استفاده عموم است

 خـود حـق همـه گونـه تـصرف و            1ملـک ی نسبت به ما   یلکهر ما  - قانون مدنی  30ماده
  .باشد  که قانون استثناء کردهي دارد مگر در موارد2انتفاع
 کـرد مگـر بـه       رونی ب توان  ی را از تصرف صاحب آن نم      ی مال چیه - قانون مدنی  31ماده

  .حکم قانون
که خالف آن نی است مگر ا تی مالک لی دل تیتصرف به عنوان مالک    - قانون مدنی  35ماده  

  . ثابت شود
 آن اسـت تـا هـر    3يحـاذ  مي فضاتی مستلزم مالکنی زمتیمالک - قانون مدنی  38ماده    

   بالجملـه مالـک حـق همـه گونـه          نیزم ری است نسبت به ز    نیکجا باال رود و همچن    

                                                                  
  .دارایی ، مال:یعنی لکمایم. 1
  .گشتن سودمند گرفتن، نفع برداشتن، سود ، سود یافتن:یعنی انتفاع. 2
  .روبرو، منظور امتداد عمودي فضاي باالي زمین است برابر، مواجه، ، برابر شونده:یعنی محاذي. 3
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  . باشد  چه را که قانون استثناء کرده گرفتن دارد مگر آن1تصرف در هوا و فراز
 هـر بنـا و      نی اسـت و همچنـ     نی زمـ  يهر بنا و درخت که در رو       - قانون مدنی  39ماده  

 کـه نیشـود مگـر ا       محـسوب مـی    نی است ملک مالک آن زم     نی زم ری که در ز   يحفر
  . خالف آن ثابت شود 

کـه بـه موجـب آن شـخص          اسـت    ی عبـارت از حقـ     حق انتفـاع   - قانون مدنی  40ماده  
  . ندارد استفاده کندی مالک خاصای است يگری آن ملک دنی که عی از مالتواند یم

 حق انتفاعی است که بـه موجـب عقـدي از طـرف مالـک        عمري - قانون مدنی  41 ماده 
براي شخص به مدت عمـر خـود یـا عمـر منتفـع و یـا عمـر شـخص ثـالثی برقـرار                

  .باشد شده
 حق انتفاعی است که از طرف مالـک بـراي مـدت معینـی               رقبی -نون مدنی  قا 42 ماده

  .باشد برقرار شده
کنی یا حـق     عبارت از سکونت در مسکنی باشد س       اگر حق انتفاع   - قانون مدنی  43 ماده

  رقبـی  یـا بـه طریـق   شود و این حق ممکن است به طریق عمـري      سکنی نامیده می  
  .برقرار شود

 لی مال، حبس و منـافع آن تـسب        نیکه ع نی عبارت است از ا    وقف - قانون مدنی  55ماده
  .شود
 بتـوان از آن منتفـع       نی عـ  ي است که با بقا    زی جا ی مال  وقف فقط - قانون مدنی  58ماده

  . مفروزای باشد  مشاعرمنقول،ی غای که منقول باشد نیشد اعم از ا
  . يگری شخص در ملک دي است برای حقارتفاق - قانون مدنی93ماده

 را که بخواهنـد  ی در ملک خود هر حقتوانند ی مصاحبان امالك - قانون مـدنی  94ماده  
 يعقـد    تابع قـرارداد و    2 استحقاق تیفی صورت ک  نی قرار دهند در ا    يگرینسبت به د  

  . است است که مطابق آن حق داده شده
 ایـ  نی آب باران زمـ    ای  فاضالب ي مجرا ی خانه کس  ای نی زم هرگاه - قانون مدنی  95ماده  

کند مگر      از آن  يری جلوگ تواند ی نم نی زم ای بوده است صاحب آن خانه       يگریخانه د 
  . علوم شود که عدم استحقاق او میدر صورت

                                                                  
  .ییباال سر، قلهي،ارتفاع، اوج، باال، بلند: یعنی فراز. 1
 .ی برازندگ،تی قابل،اقتی لی،ستگی شا، سزاوار بودني، سزاوار،سزاوار شدن: یعنی استحقاق. 2


